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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003360-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARET APARECIDA PELISSARI RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME GARCIA DOS SANTOS OAB - 368.205.801-00 (REPRESENTANTE)

DERCIO VILMAR KYNAST OAB - 299.468.911-15 (REPRESENTANTE)

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1003360-92.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARGARET APARECIDA PELISSARI RODRIGUES 

REQUERIDO: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RINCAO DA FLORESTA 

REPRESENTANTE: JAIME GARCIA DOS SANTOS, DERCIO VILMAR 

KYNAST Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de Id. 25912575, 

INTIME-SE a parte autora na pessoa de sua advogada constituída para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 e 290, do 

Código de Processo Civil, comprove ter efetuado o pagamento de todas as 

parcelas das custas iniciais na forma da determinação de Id. 16243735, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Após decorrido tal 

prazo, com ou sem a manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para deliberação. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000684-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000684-11.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

OXIGENIO CUIABA LTDA EXECUTADO: JADERSON REFATTI DA SILVA - 

EPP Vistos. Em que pese o pedido da parte exequente para efetuar a 

inserção via Renajud das restrições de transferência, licenciamento, 

circulação e registro de penhora de Id. 25776406, verifico que tal pedido 

resta prejudicado, pois, conforme dispõe o Manual do Renajud – 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores 2.0, a restrição da 

circulação é total e engloba tais pontos. Senão, vejamos: “Circulação 

(restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do 

veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também 

impede a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito”. Assim, 

considero que o pedido da parte exequente não possui condições para 

ser analisado, haja vista que foi prejudicado vez que já consta no veículo 

restrição de circulação, conforme extrato de Id. 19391127 e em razão 

disso, deixo de analisar o pedido da parte. Ademais, vê-se que a última 

manifestação da parte exequente foi apenas em relação ao sistema 

Renajud, mas que como já dito, resta prejudicada. Portanto, INTIME-SE a 

parte exequente, para que, no prazo de 15 dê andamento efetivo ao 

processo, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos 

autos. Ultrapassado o prazo, com ou se manifestação, CERTIFIQUE-SE. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000361-98.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000361-98.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA DO CARMO DE LIMA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

vislumbro a necessidade de regularização da representação processual 

da parte autora, haja vista que o instrumento procuratório (Id. 28738481) 

trata-se de procuração particular, no entanto, como constam nos demais 

documentos juntados na inicial, a assinatura do autor é a rogo, logo, há 

necessidade de que sua procuração seja feita por instrumento público. 

Nesta senda, tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

– PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE 

ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação processual do 

agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será 

possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em 

razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à 

realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência 

judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, 

Publicado no DJE 18/05/2015)”. Por essas razões, nos termos dos artigos 

320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) INTIME-SE à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, regularizando sua 

representação processual, juntando aos autos instrumento procuratório 

público; 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124783 Nr: 2241-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rigoni & Bortoli Ltda-ME ( Nativa Farmacia de 

Manipulação)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:14.196-B/MT

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

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

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67792 Nr: 755-74.2010.811.0007

 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): A. P. Silva Amaral M.E, Adriana Patricia Silva 

Amaral

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, 

intime-se a exequente para que querendo, apresente impugnação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após decorrido o prazo, com ou sem manifestação certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119464 Nr: 7123-60.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonildo Bertuol

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

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

OAB:14.428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

conta bancária para liberação dos valores depositados no presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129085 Nr: 4642-90.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Papito Auto Posto Várzea Grande Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Adalberto Caetano Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) 

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

recolhimento das custas processuais, juntando cópia do recolhimento nos 

autos, para posterior distribuição da Carta Precatória expedida nestes 

autos, nos termos do artigo 389 da CNGC, conforme segue: "As custas 

das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre Comarcas do 

Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

deprecante".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000310-87.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. O. F. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000310-87.2020.8.11.0007. AUTOR: M. M. D. O. F. 

S. REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Resumidamente, alega a parte 

autora que contratou a companhia aérea requerida com o intuito de 

realizar uma viagem a lazer para Bariloche, Argentina, porém, informa não 

possuir condições de arcar com as custas e despesas judiciais, razão 

porque requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. 

A meu ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em 

se caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de 

gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência 

do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes 

paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 

processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de 

sanções processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte autora a comprovação do 

preenchimento dos pressupostos legais. Assim, DETERMINO que a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentos idôneos 

que comprovem a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações 

de imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 

água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios 

da justiça gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o 

disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001434-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

A. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

AGUEDA BARROS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA OAB - MT22935/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001434-76.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: A. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA 

- ME, SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA, AGUEDA BARROS DE 

OLIVEIRA Vistos. DETERMINO do subscritor da petição de Id. 21171350, 

para, no prazo de 10 (dez) dias juntar o contrato social da empresa 

executada, assim como a procuração lhe outorgando poderes. DEFIRO 

ainda, o pedido para buscar eventuais automóveis pertencentes à parte 

executada, assim, REALIZO CONSULTA, via sistema RENAJUD, com o 

escopo de verificar e restringir eventuais veículos registrados em nome de 

A. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA (CNPJ: 00.760.920/0001-08), AGUEDA 

BARROS DE OLIVEIRA (CPF: 205.273.491-00) e SEBASTIAO FRANCISCO 

DE OLIVEIRA (CPF: 898.567.598-20). Sendo frutífera a consulta, nos 

moldes dos art. 841 do CPC/15, INTIME-SE a parte executada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que entender de direito. Caso 

negativa, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indique bens certos e determinados passíveis de penhora da parte 

executada, sob pena de arquivamento, nos moldes do art. 921, inc. III, do 

CPC/15. Por fim, com a juntada das informações do sistema RENAJUD, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicando o endereço de localização do bem móvel, porventura, 

encontrado. Bem como, que se manifeste sobre os bloqueios realizados 

nos autos, conforme ids. 20457750, 20457333, 20452729, 19338188, 

19338188, 20452729, 20452729, sob pena de desbloqueio/levantamento 

do valor em caso de desinteresse, o qual também será considerado se 

permanecer silente: Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria da Vara e façam conclusos. CUMPRA-SE o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003490-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003490-48.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ROLDAO BUENO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 
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produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. A 

requerida arguiu a preliminar de necessidade de adequação ao valor da 

causa. Sem delongas, a parte requerida pretende que o autor seja 

intimado para retificar o valor da causa de acordo com o provento 

econômico almejado. Pois bem, observo que a requerente não recebeu 

valor algum na via administrativa, logo, almeja por meio desta ação o 

recebimento do prêmio máximo pago pelo seguro DPVAT, qual seja, R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), alegando que preenche os 

requisitos para tanto. A insurgência da parte requerida não merece 

prosperar, haja vista que será necessária a instrução probatória para 

auferir a real extensão dos danos e sequelas sofridas pela parte autora, 

diante disso, o valor da causa está de acordo com o objetivo da 

requerente com a presente ação, na forma do artigo 292, inciso V, do 

CPC. Assim, REJEITO a preliminar de falta de necessidade de adequação 

ao valor da causa. Pois bem. Não havendo outras questões prejudiciais a 

serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando à organização de sua instrução. No ponto, 

DETERMINO a produção de prova pericial, pois, em análise minuciosa dos 

autos verifico que os documentos que instruem a petição inicial não são 

conclusivos quanto ao grau da invalidez da parte autora, o que é 

imprescindível no caso concreto, de acordo com o disposto na Lei nº 

6.194/74 e na tabela da SUSEP, expedida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados. A par disso, fixo os seguintes pontos controvertidos: I) 

a ocorrência do sinistro automobilístico; II) se há invalidez permanente; III) 

se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez 

permanente; IV) se a invalidez permanente é total ou parcial; V) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; VI) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). NOMEIO como perito 

judicial, independentemente de compromisso, a NOMEIO, a Dr. (a) 

CATHERINE ROBERTA CASTRO DA SILVA BATISTA MORANTE, para 

realizar a perícia médica na parte autora, no dia 09/03/2020, às 17h30min 

no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da 

nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante confirmação 

de recebimento (catherinercdas@hotmail.com), consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, 

contado a partir da data da realização da perícia. Considerando a média 

complexidade da causa e o tempo necessário para realização do exame, 

fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

suportados pelo requerido - diante da justiça gratuita concedida à parte 

autora - e depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fulcro no artigo 95, do CPC. INTIMEM-SE as partes para, em quinze (15) 

dias, querendo, nomearem assistente técnico, bem como apresentarem 

seus quesitos (art. 465, § 1º, II e III). INTIME-SE a parte demandante acerca 

do dia designado para a realização do exame, CONSIGNANDO a 

necessidade da portar consigo os exames e relatórios médicos que 

possuam relação ao acidente em questão, realizados posteriormente à 

distribuição da ação. Apresentado o laudo pericial, INTIMEM-SE as partes 

para manifestarem em quinze (15) dias (art. 477, § 1º). DEIXO de dispor 

acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o presente caso se 

encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 do CPC/2015. 

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão saneadora, 

inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. Após tudo 

cumprido, façam-me os autos CONCLUSOS para deliberações 

necessárias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000400-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VAMIRA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000400-95.2020.8.11.0007. AUTOR: VAMIRA 

PEREIRA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Analisando 

detidamente os autos, vislumbro a necessidade de regularização da 

representação processual da parte autora, haja vista que o instrumento 

procuratório é uma procuração particular, no entanto, como constam nos 

demais documentos juntados na inicial, a assinatura da parte autora é a 

rogo, logo, há necessidade de que sua procuração seja feita por 

instrumento público. Nesta senda, tem o TJMT seguido o seguinte 

entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO (...) 2) A regularização 

da representação processual do agravante que, nos termos da decisão 

de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura de 

procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, 

por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, 

abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)”. Além do 

mais, a simples declaração de residência da autora não possui qualquer 

validade, eis que também foi assinada a rogo, assim, deve a parte autora 

comprovar seu endereço, sob pena de indeferimento da petição inicial. Por 

essas razões, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015: 1) 

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

exordial, regularizando sua representação processual, juntando aos autos 

instrumento procuratório público, bem como comprove domicílio nesta 

Comarca, sob pena de indeferimento da petição inicial; 2) Após decorrido 

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

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

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

cumprimento da referida determinação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000272-75.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO GUSTAVO GAUER PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE ROBERTO GOES OAB - MT0020980A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GILDO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000272-75.2020.8.11.0007. AUTOR(A): ARNILDO 

GUSTAVO GAUER PINHEIRO REU: MANOEL GILDO DA SILVA Vistos. 

Alega a parte autora que é pessoa pobre na acepção legal da palavra, 

não podendo arcar com o pagamento das taxas e custas processuais, 

pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça 

Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda presunção legal permite prova 

contrária. Até porque, em se caracterizando abuso de direito no tocante 

ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias 

atraem a incidência do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser 

assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos 

deveres e à aplicação de sanções processuais. O Superior Tribunal de 

Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o juiz pode 

indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de fazê-lo, propicie à 

parte autora a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. 

Assim, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, junte 

aos autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência 

alegada (seja por meio de declarações de imposto de renda, extratos 

bancários, conta de energia, bem como de água dos últimos três meses), 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no art. 10 do 

CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-45.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000371-45.2020.8.11.0007. AUTOR(A): GABRIELA 

SOARES DE OLIVEIRA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Compulsando 

aos autos, observa-se que embora exista declaração de residência, o 

endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao Procon do 

Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. Dessa forma, 

a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte autora a 

comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas regras de 

competência o foro competente seria o do domicílio do requerente. Posto 

isto, determino a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a parte autora comprove residência nesta Comarca (contas de água, 

energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC/15. CONSIGNE-SE que o presente 

despacho observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15. Ultrapassado o 

prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000373-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000373-15.2020.8.11.0007. AUTOR(A): GABRIELA 

SOARES DE OLIVEIRA REU: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos. 

Compulsando aos autos, observa-se que embora exista declaração de 

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 

Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. 

Dessa forma, a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte 

autora a comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas 

regras de competência o foro competente seria o do domicílio do 

requerente. Posto isto, determino a emenda da inicial, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a parte autora comprove residência nesta Comarca 

(contas de água, energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. CONSIGNE-SE 

que o presente despacho observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15. 

Ultrapassado o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-27.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RUFINO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000314-27.2020.8.11.0007. AUTOR(A): JOSEFA 

RUFINO DE SANTANA REU: BANCO BMG S.A Vistos. Analisando 

detidamente os autos, vislumbro a necessidade de regularização da 

representação processual da parte autora, haja vista que o instrumento 

procuratório é uma procuração particular, no entanto, como constam nos 

demais documentos juntados na inicial, a assinatura da parte autora é a 

rogo, logo, há necessidade de que sua procuração seja feita por 

instrumento público. Nesta senda, tem o TJMT seguido o seguinte 

entendimento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO 

PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO (...) 2) A regularização 

da representação processual do agravante que, nos termos da decisão 

de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura de 

procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, 

por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, 

abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)”. Além do 

mais, a simples declaração de residência da autora não possui qualquer 

validade, ainda mais porque observa-se que embora exista declaração de 

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 

Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. 

Por essas razões, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015: 

1) INTIME-SE à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, regularizando sua representação processual, juntando aos autos 

instrumento procuratório público, bem como comprove domicílio nesta 

Comarca, sob pena de indeferimento da petição inicial; 2) Após decorrido 

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

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

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

cumprimento da referida determinação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000369-75.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000369-75.2020.8.11.0007. AUTOR(A): GABRIELA 

SOARES DE OLIVEIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

Compulsando aos autos, observa-se que embora exista declaração de 

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 
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Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. 

Dessa forma, a emenda da inicial é imprescindível para oportunizar a parte 

autora a comprovar sua residência nesta Comarca, haja vista que pelas 

regras de competência o foro competente seria o do domicílio do 

requerente. Posto isto, determino a emenda da inicial, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a parte autora comprove residência nesta Comarca 

(contas de água, energia, telefone etc), sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/15. CONSIGNE-SE 

que o presente despacho observa o que preconiza o art. 10 do CPC/15. 

Ultrapassado o prazo, CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-23.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000366-23.2020.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DO 

CARMO DE LIMA REU: BANCO PAN Vistos. Analisando detidamente os 

autos, vislumbro a necessidade de regularização da representação 

processual da parte autora, haja vista que o instrumento procuratório é 

uma procuração particular, no entanto, como constam nos demais 

documentos juntados na inicial, a assinatura da parte autora é a rogo, 

logo, há necessidade de que sua procuração seja feita por instrumento 

público. Nesta senda, tem o TJMT seguido o seguinte entendimento: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O 

OUTORGANTE ANALFABETO (...) 2) A regularização da representação 

processual do agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, 

somente será possível mediante a lavratura de procuração por 

instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, por ser 

condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, 

caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, 

abrangido pela assistência judiciária gratuita. (AI 10705/2015, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)”. Além do 

mais, a simples declaração de residência da autora não possui qualquer 

validade, ainda mais porque observa-se que embora exista declaração de 

residência, o endereço declinado é distinto àquele endereço fornecido ao 

Procon do Mato Grosso do Sul, conforme podemos verificar nos autos. 

Por essas razões, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015: 

1) INTIME-SE à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

exordial, regularizando sua representação processual, juntando aos autos 

instrumento procuratório público, bem como comprove domicílio nesta 

Comarca, sob pena de indeferimento da petição inicial; 2) Após decorrido 

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

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

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

cumprimento da referida determinação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000302-13.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROQUE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000302-13.2020.8.11.0007. AUTOR(A): CLAUDIO 

ROQUE DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Claudio Roque de 

Souza contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados. É o relato do necessário. Decido. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, eis que devidamente emendada. 2) 

Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a 

realização de perícia médica. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 

(a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) CATHERINE ROBERTA CASTRO DA SILVA 

BATISTA MORANTE, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

20/02/2020, às 17h00min no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário designado, via 

e-mail mediante confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 20 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

como, PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução do 

nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do Perito se fez através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 

22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) 

Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia 

da inicial, bem com dos documentos que a instruíram indispensável a 

realização da perícia médica e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora, deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora 

de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 
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conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

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

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Após tudo cumprido, façam 

os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002551-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RAMOS DE HOLANDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002551-68.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

JAQUELINE SILVA LIMA REU: VILMA RAMOS DE HOLANDA Vistos. Em 

relação à reconvenção ofertada pela parte requerida, há um empecilho em 

seu acolhimento, uma vez que embora tenha fixado o valor da 

reconvenção à parte requerida requereu a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, contudo, não se verifica, por hora, que a parte faça jus a 

este direito. Nesta linha, faz-se necessário que a comprovação da 

condição de miserabilidade para a concessão do benefício pretendido. 

Assim, DETERMINO que a parte requerida/reconvinte, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no 

art. 10 do CPC/15. Em prosseguimento ao feito, após escoado o prazo 

para a juntada dos documentos acima mencionados, INTIME-SE a parte 

autora/reconvinda para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação, bem como, no mesmo prazo, resposta à 

reconvenção. Apresentada a impugnação à contestação, bem como, a 

resposta à reconvenção, de que trata o item anterior, INTIME-SE a parte 

requerida/reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, 

pugnando o que entender de direito. Em prosseguimento, Da denunciação 

à lide: A parte ré denunciou à lide Fernando Carvalher e Maria de Lourdes 

Carvalher, ao fundamento de que na eventual procedência do pedido 

inicial o requerido/reconvinte poderia ingressar com ação de regresso 

contra os denunciados em razão de uma possível condenação no dever 

de indenizar a parte autora. Dispõe o art. 125, do Código de Processo Civil 

que: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer 

das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo 

domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os 

direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por 

lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem 

for vencido no processo. § 1º O direito regressivo será exercido por ação 

autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser 

promovida ou não for permitida. § 2º Admite-se uma única denunciação 

sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na 

cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o 

denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que 

eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma”. Pelo que 

se vê do texto legal, há previsão para a denunciação da lide, na forma 

posta pelo requerido, mormente porque o imóvel objeto do contrato que 

originou a presente lide esta em propriedade dos denunciados, conforme 

matrícula juntada sob o Id. 24907553. Assim, segundo a requerida, ela não 

poderia cumprir com a determinação oriunda de uma eventual procedência 

do pedido inicial de transferência sem ônus imóvel em questão, eis que a 

propriedade deste recai sobre os denunciados, razão pela qual a parte 

requerida poderia mover ação regressiva contra os denunciados em caso 

de procedência da inicial, preenchendo os requisitos do artigo 125, inciso 

II, acima mencionado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de denunciação 

da lide apresentada pelo requerido, determinando citação de Fernando 

Carvalher e Maria de Lourdes Carvalher, a fim de que manifeste sobre a 

denunciação à lide apresentada, podendo aceitar e contestar o pedido, 

prosseguindo o processo entre o autor de um lado e como litisconsortes o 

denunciante e o denunciado e, sendo revel ou comparecer apenas para 

negar a qualidade que lhe é atribuída, cumprirá o denunciante prosseguir 

na defesa até o final e, finalmente, se o denunciado confessar os fatos 

alegados pelo autor. Decorridos os prazos, com ou sem cumprimento, 

CERTIFIQUE-SE e façam-me os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002140-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

JESSICA GONCALVES PEDRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA GONCALVES PEDRO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1002140-25.2019.8.11.0007. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JESSICA GONCALVES 

PEDRO REQUERIDO: JESSICA GONCALVES PEDRO REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Jéssica Gonçalves Pedro que ofertou reconvenção, ambos devidamente 

qualificados. A inicial veio acompanhada com diversos documentos. Em 

decisão de Id. 21511068, além de outros pontos foi determinado que a 

requerida se manifestasse nos autos, a fim de comprovar a 

hipossuficiência alegada, sob pena do indeferimento de tais benefícios. A 
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parte autora se manifestou ao Id. 21631717, juntando documentos para 

comprovação da necessidade da concessão das benesses da gratuidade 

da justiça. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. Sem delongas, a 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que a assistência 

jurídica gratuita será prestada àqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos. Neste sentido, vejamos a disposição do artigo 98, do 

CPC/2015: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei”. Pois bem. A regra consolidada no artigo 

supramencionado é relativa, uma vez que, da alegada insuficiência de 

recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, se admite prova em sentido contrário, quando da existência 

de elementos que infirmam a hipossuficiência da parte requerente, 

podendo, assim, o Juízo pedir informações e esclarecimentos à parte 

interessada. É o que prevê o artigo 99, § 2º, do CPC/2015: “Art. 99 (...) § 

2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos”. O benefício da gratuidade da Justiça destina-se a 

possibilitar o acesso à Justiça àqueles que não apresentem condições de 

arcar com as despesas sem prejuízo de sua própria mantença, ou, de sua 

família. Admite-se, de outra via, a concessão em circunstâncias 

especialíssimas, quando efetivamente demonstrada com provas 

verossímeis a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as 

custas processuais, o que não é o presente caso. Sobre o tema: 

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICÊNCIA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A 

PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir 

que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso 

equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei nº 1.060/50 admita a simples 

alegação de pobreza para a concessão da justiça gratuita, pode o juiz 

indeferir os benefícios com base nas peculiaridades do caso, se houver 

nos autos elementos que afastem a presunção de miserabilidade. 

(HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018)” grifei. Os documentos apresentados não comprovam a 

hipossuficiência alegada, assim, oportunizada a reconvinte a 

comprovação da alegada insuficiência, não restou provada a necessidade 

do benefício. Portanto, o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita é 

à medida escorreita a ser tomada, já que a parte foi ineficaz ao convencer 

este Juízo sua suposta miserabilidade. Por essa razão: 1) INDEFIRO o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte reconvinte. 2) 

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

ao recolhimento das custas e taxas processuais, referentes à 

reconvenção, sob pena de ser decretada a prejudicialidade de sua 

análise. 3) Após decorrido o prazo assinalado no item “2”, com, ou sem 

atendimento, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CONSIGNE-SE que a inércia quanto ao recolhimento das 

custas da reconvenção impedirá sua apreciação. Anote-se que a 

presente decisão observa o disposto no artigo 10 do CPC/15. Escoado o 

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

pertinentes. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003154-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO STAVARENGO OAB - 455.668.369-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE PRADO CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003154-44.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA - ME PROCURADOR: 

ROBERTO STAVARENGO EXECUTADO: HENRIQUE PRADO CASTRO 

Vistos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Inviolável Alta Floresta Alarmes LTDA – ME representada por seu sócio 

administrador Roberto Stavarengo em face de Henrique Prado Castro, 

todos qualificados nos autos. É o relato do necessário. Decido. 

Compulsando os autos, observo que foi expedida apenas uma carta de 

citação do executado, conforme Id. 23367284, sendo que sequer 

tentou-se a citação, conforme informação constante AR de “não 

procurado”. No mais, conforme a própria parte exequente indicou pela 

petição de Id. 26020567, o executado foi localizado para citação nos autos 

em trâmite na 2ª Vara desta Comarca (Id. 1004061-19.2019.8.11.0007). 

Diante disso, tento em vista que a única carta de citação expedida não foi 

sequer realizada tentativa de cumprimento no endereço do executado, 

bem como a informação da própria parte exequente de que o executado 

foi recentemente citado/intimado em um processo desta mesma Comarca, 

não se verifica os requisitos para o deferimento do arresto online antes da 

citação requerido pelas petições de Id. 25273898 e 25494479. Nesse 

sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. 

BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o 

bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao 

menos, prévia tentativa de citação do executado. 2. "Mesmo após a 

entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de 

dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para 

ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos 

requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. 

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018). 3. Agravo interno não 

provido. (AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 

16/05/2019).” “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA 

BACENJUD, ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A 

LOCALIZAR O DEVEDOR PARA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

CONSTRITIVA. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL 

DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE 

REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO 

IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso 

Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. 

Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto pela União, em 

face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada. O Tribunal 

de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento. III. A Segunda 

Turma desta Corte já se manifestou no sentido de que a tentativa de 

citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o 

bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Assim, 

mesmo à luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, 

via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que 

seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BACENJUD, 

antes da citação do executado, é necessária a demonstração dos 

requisitos que autorizam a sua concessão. Nesse sentido: STJ, AgInt no 

REsp 1.693.593/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 18/12/2018; REsp 1.721.168/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018 IV. O entendimento firmado pelo 

Tribunal a quo - no sentido de que não houve tentativa de citação do 

executado, na ação originária, não restando implementados os requisitos 

para o deferimento do arresto on line, ante a ausência de indícios de 

dilapidação patrimonial ou de dano irreparável - não pode ser revisto, pelo 

Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de 

ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. 

V. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1780501/PR, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 

11/04/2019)” Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de arresto online e 

DETERMINO que a parte exequente seja intimada para indicar nos autos o 

endereço correto para citação do executado no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito, nos termos do arts. 239 c/c 485, inc. IV, 

ambos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique e façam 

os autos conclusos. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000840-62.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA REGINA CASAGRANDE BRIGINA (EXECUTADO)

EROTILDE WALECKI BRIGINA (EXECUTADO)

INDUSTRIA DE CERAMICA PALMITAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000840-62.2018.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: INDUSTRIA DE CERAMICA 

PALMITAL LTDA - ME, CELIA REGINA CASAGRANDE BRIGINA, EROTILDE 

WALECKI BRIGINA Vistos. DEFIRO o pedido de suspensão dos autos, nos 

termos pleiteados (Id. 18351857). Assim, determino o arquivamento dos 

autos, até o fim do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Passado o prazo, 

INTIME-SE a parte exequente, para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pronunciar acerca de eventual pagamento. PROCEDA a Secretaria da 

Vara com as anotações necessárias junto ao Sistema Apolo para a 

contagem do prazo, certificando-se de tudo aquilo que for necessário. 

INTIME-SE o exequente desta decisão. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

NEUZA DUARTE PEREIRA OAB - 514.817.581-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (REU)

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS0071530A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA DE 

FATIMA DUARTE PROCURADOR: NEUZA DUARTE PEREIRA REU: 

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos. 1) De início, PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a 

conversão da classe processual para “Cumprimento de Sentença”, 

consoante às normas elencadas na CNGC-MT. 2) INTIME-SE a parte 

executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento, devidamente atualizado, 

acrescido das custas, sob pena de incidência de multa automática de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, “caput” 

e § 1º, do CPC. 3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, 

caso haja informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado 

da parte credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias. 4) Se decorrido tal prazo sem que 

haja notícia de pagamento nos autos, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, 

imediatamente, MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, que deverá ser 

cumprido na forma do artigo 523, § 3º do CPC. 5) Transcorrido o prazo de 

15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, AGUARDE-SE o decurso do 

prazo também de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a respeito (art. 525, 

“caput” do CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000892-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELI VITURINO COSMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cleverson de Lara (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ELETANA TARGINO DA SILVA PEGO OAB - MT22952/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000892-92.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): NELI VITURINO COSMO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CLEVERSON DE LARA Vistos. Cuida-se 

de recurso de embargos declaratórios opostos por Neli Viturino Cosmo em 

face da sentença proferida no Id. 15657444, sob a alegação de que a 

mencionada decisão está eivada de omissão e contradição. A certidão de 

Id. 18213589, atesta a tempestividade dos embargos. Foi certificado o 

decurso de prazo para a parte embargada contrarrazoar (Id. 25903014) 

Vieram-me os autos à conclusão. É o relato do necessário. Fundamento. 

Decido. Cumpre registrar que, os embargos de declaração são 

disciplinados pelo artigo 1.022, o qual dispõe que os mesmos são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial, in verbis: “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”. Nas palavras de Francisco Oliveira 

Filho, “obscuro é o ato decisório ambíguo, capaz de propiciar 

interpretações díspares; contraditório é aquele cujas asserções, porque 

contrastantes, se apresentam de entendimento inconciliável, e omisso é o 

que silencia acerca de pontos arguidos, hipótese inexistente na hipótese" 

(EDMS n. 5.884, da Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Filho). DA 

OMISSÃO Analisando a sentença atacada, vislumbro a necessidade de 

complementação para alterar o dispositivo que não condenou o requerido 

no pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que tal ocorrência 

está em conformidade com a jurisprudência do TJMT, vejamos: 

INTERESSADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SINOPINTERESSADO/APELADO: 

PEDRO ALVESINTERESSADO(S):ESTADO DE MATO GROSSO 

VISTOS...Ciente da decisão proferida pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça – Regina Helena Costa, nos autos do REsp nº 1.678.633/MT, que 

“deu provimento ao recurso especial, para determinar ao tribunal de 

origem que arbitre os honorários advocatícios devidos à Defensoria 

Pública Estadual do Estado de Mato Grosso em face do Município de 

Sinop/MT” (fls. 329-TJ). Logo, fixo em R$500,00 (quinhentos reais) em 

favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.Cumpra-se a 

referida decisão.Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se 

com as baixas e arquivamento.Intime-se.Cumpra-seCuiabá, 14 de 

dezembro de 2018.José Zuquim Nogueira Desembargador Relator (N.U 

0012658-77.2013.8.11.0015, 12616/2015, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

17/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PAGAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO 

PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. É possível o arbitramento de 

honorários advocatícios à Defensoria Pública, se vencedora na demanda, 

conforme prevê a Lei Complementar Estadual nº 146/2003 que dispõe 

sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

(Apelação 70667/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ALTA 

FLORESTA; Relatora: Exma. Sra. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO; DJE 9870, de 30/09/2016, pg. 86)”. Posto isso, acolho os 

presentes embargos para alterar o dispositivo que não condenou o 

executado no pagamento de honorários advocatícios, onde deverá 

constar o seguinte texto: “Com base no artigo 85, § 2º, do CPC, CONDENO 

a parte requerida no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na proporção de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do provento econômico obtido, assim como nas 

custas e taxas processuais”. No mais, CUMPRAM-SE os comandos 

insertos na sentença de Id. 15657444, tais quais ali lançados. DA 
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CONTRADIÇÃO Por sua vez, com relação à alegação do suposta 

contradição na decisão atacada, ressalto novamente o que artigo 1.022, 

do CPC/2015, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis contra 

qualquer decisão judicial nas seguintes hipóteses, “in verbis”: “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. Reexaminado a decisão, 

verifico inexistir contradição a ser sanada, isso porque analisando 

detidamente os autos, vejo que a embargante, na verdade, pretende 

modificar o “decisum”, mudando o entendimento externado na decisão 

judicial. Isso porque, reexaminando a sentença observo que com o 

acolhimento da ilegitimidade passiva do requerido Cleverson de Lara, os 

pedidos iniciais foram corretamente julgados parcialmente procedente, não 

havendo motivos para a alteração. Assim, vê-se claramente a 

inadequação do procedimento, uma vez que a irresignação apontada 

deveria ser objeto de procedimento próprio, qual seja, recurso de 

apelação. DISPOSITIVO Diante do exposto, ACOLHO os embargos de 

declaração opostos para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO e reconhecer 

a existência de omissão na sentença de Id. 15657444, razão pela qual, 

altero o dispositivo que não condenou o executado no pagamento de 

honorários advocatícios, onde deverá constar o seguinte texto: “Com base 

no artigo 85, § 2º, do CPC, CONDENO a parte requerida no pagamento de 

honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

provento econômico obtido, assim como nas custas e taxas processuais.” 

No mais, CUMPRAM-SE os comandos insertos na sentença de Id. 

15657444, tais quais ali lançados. Ciência às partes. Cumpra-se o 

necessário.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002580-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO HEIDRICH (REQUERIDO)

 

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

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

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

ID 26850840, no prazo de cinco (05) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003941-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NETO CORDEIRO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003931-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS BRUM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003916-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004149-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZABEL ARANTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1004132-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1004677-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PERPETUA DE ARRUDA (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) 
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Advogado(a) da parte autora para manifestação acerca da contestação, 

no prazo de quinze (15) dias.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27449 Nr: 3537-98.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Renato Beviláqua & Cia Ltda ME, Vilmar 

Donizete Pagnoncelli, José Renato Beviláqua, Clarice Rodrigues 

Pagnoncelli, Nelson de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida Alves - 

OAB:2606

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

OAB:5126-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ RENATO BEVILÁQUA & CIA LTDA 

ME, CNPJ: 97433080000100, Inscrição Estadual: 131541196, atualmente 

em local incerto e não sabido VILMAR DONIZETE PAGNONCELLI, Cpf: 

16478916120, Rg: 152.832, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não 

sabido JOSÉ RENATO BEVILÁQUA, Cpf: 14583612842, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CLARICE RODRIGUES 

PAGNONCELLI, Cpf: 00663991811, Rg: 12.512.386, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido NELSON DE OLIVEIRA, Cpf: 

79742556172, 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$ 4.556,34 (Quatro mil e quinhentos e cinquenta e 

seis reais e trinta 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, 05 de fevereiro de 2020

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

art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44476 Nr: 37-49.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana das Graças Souza Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Pereira-Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilo Corrêa Soares - OAB:2231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 37-49.1988.811.0007, Protocolo 

44476, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000292-66.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000292-66.2020.8.11.0007 

AUTOR(A): MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Assiste razão à parte 

autora quanto à correção do valor atribuído à causa, quando considerada 

a imperatividade de soma das prestações vencidas e vincendas com a 

estimativa de doze prestações, por se tratar de obrigação de trato 

sucessivo. Assim, chamo o feito à ordem para revogar, apenas no tocante 

a retificação o valor da causa, a decisão de ID 28473732, devendo este 

ser alterado junto ao PJe, para o montante inicialmente estimado, qual seja, 

R$23.518,00(vinte e três mil quinhentos e dezoito reais). No mais, a 

decisão permanece incólume, devendo ser cumprida em seus termos. Alta 

Floresta, 4 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000649-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA DE ALMEIDA DIAS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000649-17.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): VALQUIRIA DE ALMEIDA DIAS ROCHA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. No intuito de verificar as 

condições especiais de trabalho alegadas pela parte autora, defiro a 

prova pericial por ela requestada. Dessa forma, nos termos do Convênio 

nº 03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial o 

engenheiro do trabalho, Luan Vinicius Teixeira Tamimori, CREA 

121062637-3, com telefone para contato (66) 98439-7838), com endereço 

Rua Nazaré n° 605, Bairro Bom Pastor, Alta Floresta-MT – CEP, 78580-000, 

razão por que FIXO os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando a tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a 

perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser designado pelo perito 

nomeado, que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente 

para que proceda à intimação dos interessados. Deverá a Secretaria 

promover o acesso do Perito aos autos, para que veja a inicial, os 

quesitos apresentados pela parte autora, eventuais documentos que 

instruem a inicial, bem como os quesitos deste Juízo. De imediato, 

intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico, 

apresentar quesitos (caso ainda não tenham apresentado) e arguir 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, conforme §1º, do art. 

465, do CPC. Uma vez designada data para realização da perícia, intime-se 

a parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Após a juntada do laudo pericial, intimem-se 

as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 477, §1º, do CPC. Com a manifestação das partes sobre o 

laudo pericial ou decorrido o prazo “in albis” para tanto, requisite-se 

pagamento dos honorários periciais no sistema da assistência judiciária 

gratuita da Justiça Federal, conforme Resolução nº 00305/2014-CJF. Em 

seguida, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de fevereiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005508-42.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005508-42.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): APARECIDO JOSE MARIA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 

A devida análise do mérito da postulação impõe a realização de perícia 

médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) 

sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e 

tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar 

a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que causas desta 

natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos 

peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são 

requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003691-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO GESUALDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO OLIVEIRA SILVA (REU)

BANCO ITAULEASING S.A. (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003691-74.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): MAURO GESUALDO REU: BANCO ITAULEASING S.A., BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARCO ANTONIO OLIVEIRA SILVA 

Vistos, etc. A carta de citação destinada ao réu Marco Antonio Oliveira 

Silva (ID 16716131) retornou com a justificativa de ser desconhecido no 

endereço, pelo que, na petição de ID 17564917, a parte autora informou 

que em consulta pelo sistema Infoseg não foi localizado outro endereço, 

senão aquele já diligenciado, e pediu a citação editalícia. De acordo com o 

disposto no §3º, do art. 256, do CPC, este Juízo procedeu à busca do 

endereço do referido réu através do sistema Siel e logrou êxito em obter 

logradouro no qual ainda não foi tentada a citação. Assim, antes de 

presumir que a parte requerida encontra-se em local incerto e não sabido, 

determino expedição de carta de citação deste no endereço constante no 

extrato em anexo. Decorrido o prazo, certifique-se e abram-se vistas a 

parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 5 de fevereiro de 

2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002797-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PIMENTEL DE SOUZA (EXECUTADO)

ABDALLA JUNIOR E SOUZA LTDA ME - ME (EXECUTADO)

GILBERTO ROSA ABDALLA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002797-35.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ABDALLA JUNIOR E 

SOUZA LTDA ME - ME, SERGIO PIMENTEL DE SOUZA, GILBERTO ROSA 

ABDALLA JUNIOR Vistos, etc. De acordo com o disposto no §3º, do art. 

256, do CPC, e deferindo o pedido de ID 28801640, este Juízo procedeu à 

busca dos endereços dos executados Sergio Pimentel de Souza e GIlberto 

Rosa Abdalla Junior através do sistema Infoseg e logrou êxito em obter 

logradouros nos quais ainda não foi tentada a citação. Assim, antes de 

presumir que a parte requerida encontra-se em local incerto e não sabido, 

determino expedição de carta precatória para a citação deste no endereço 

constante no extrato em anexo. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos 

para análise do pedido de citação editalícia. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, 5 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000345-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TURELLA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000345-47.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA REQUERIDO: TRANSPORTADORA TURELLA LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de ação autônoma aforada por MAN LATIN AMÉRICA 

INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA, contra TRANSPORTADORA 

TURELLA LTDA ME, visando a desconsideração da personalidade jurídica, 

com fundamento no art. 50, do Código Civil. Entretanto, vislumbro que a 

autora requereu a distribuição dos autos por dependência a um feito 

físico, a ação em fase de cumprimento de sentença de Cód. 134320, que 

tramita perante a 6ª Vara desta Comarca. Neste sentido, preconiza o 

Código de Processo Civil: Art. 286. Serão distribuídas por dependência as 

causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o 

processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em 

litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os 

réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do 

art. 55, § 3º , ao juízo prevento. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 2º 

Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à 

ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; No caso vertente, o 

processamento destes autos neste Juízo pode ensejar decisões 

conflitantes, o que enseja sua reunião para decisão conjunta. Assim, 

impõe-se a reunião dos feitos para julgamento conjunto, no juízo prevento, 

como estabelecido pelo CPC e assentado pela jurisprudência, “in verbis”: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE 

EVIDÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA - PREVENÇÃO - MATÉRIA 

DE ORDEM PÚBLICA - CONEXÃO - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - 

REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO QUE RECEBEU A PRIMEIRA 

DISTRIBUIÇÃO. 1. O instituto processual da distribuição por dependência 

de processos que se relacionam, por conexão ou continência, previsto no 

art. 286, inciso III, do Código de Processo Civil, tem o objetivo de prevenir a 

existência de decisões conflitantes na mesma instância judicial. 2. O 

objetivo de se evitar decisões conflitantes é de ordem pública, não 

podendo submeter-se à deliberação das partes, cabendo ao órgão 

jurisdicional velar por ele. 3. A distribuição da petição inicial torna prevento 

o juízo, que, por isso, tem ampliada, por prevenção, sua competência para 

todas as ações interligadas que se lhe seguirem. 4. Reconhecida a 

conexão, de rigor a sua distribuição por dependência ao juízo prevento. 

(TJ-MG - AI: 10000180105330001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data 

de Julgamento: 08/04/0019, Data de Publicação: 16/04/2019). Ante o 

exposto, declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos 

autos à 6ª Vara, assegurando que as decisões judiciais sejam proferidas 

de forma harmônica. Remetam-se os autos imediatamente. Cumpra-se. 

Intimem-se. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000134-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORIZETE MARCELINA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA (REU)

JOSERISVALDO DE OLIVEIRA (REU)

ANTONIA MOIRATO DE OLIVEIRA (REU)

IRISNALDO DE OLIVEIRA (REU)

EDIVALDO DE OLIVEIRA (REU)

IRISVALDO DE OLIVEIRA (REU)

ARLINDO DOS SANTOS (REU)

IRISNILDE MARIA DE OLIVEIRA (REU)

JEOVANI APARECIDA DO NASCIMENTO (REU)

IRISLENE DE OLIVEIRA (REU)

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS (REU)

INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO(A))

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO(A))

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000134-16.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): DORIZETE MARCELINA DE OLIVEIRA REU: ANTONIA MOIRATO 

DE OLIVEIRA, ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA, IRISLENE DE OLIVEIRA, 

MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, ARLINDO DOS SANTOS, EDIVALDO DE 

OLIVEIRA, JOSERISVALDO DE OLIVEIRA, JEOVANI APARECIDA DO 

NASCIMENTO, IRISVALDO DE OLIVEIRA, IRISNILDE MARIA DE OLIVEIRA, 

IRISNALDO DE OLIVEIRA, INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E 

COLONIZACAO LTDA - EPP Vistos, etc. Inicialmente, no que se refere à 

demanda originária e a contestação apresentada pela INDECO S/A., por 

ora, não entendo cabível apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Apesar de ter a anotação R-1 na referida matrícula expressamente 

registrado que a transmissão foi embasada em escritura pública lavrada 

no dia 02/06/2015, Livro n. 219, fls. 155/158 (ID 7251287), elaborada a 

partir da transmissão dos direitos transferidos aos requeridos/reconvintes 

pela escritura pública de inventário e partilha do espólio de José Antunes 

de Oliveira (ID 7251287), presumindo ter a empresa agido em 

conformidade com a lei e de boa-fé, deve ser conferida a possibilidade da 

parte autora/reconvinda comprovar a suposta simulação do negócio 

jurídico em cognição exauriente, má-fé ou outra causa de nulidade. Assim, 

a questão deve ser dirimida após a cognição exauriente, em sentença, 

pelo que postergo sua apreciação. Tocando à gratuidade de justiça 

requerida pelos réus/reconvintes, considerando que são ao todo onze e 

por haver indícios contrários à presunção disposta no art. 99, §2º, do 

CPC, como, por exemplo, a contratação de advogado particular, a 

aquisição de passagens aéreas (ID 7251290), a celebração de escritura 

pública de inventário e partilha mediante o pagamento dos emolumentos e 

tributos (ID 5571159) e o pagamento das despesas geradas pelo imóvel 

(ID 7251288), determino aos réus/reconvintes a comprovação da alegada 

gratuidade, mediante a juntada de documentos que entendam pertinentes 

(extratos bancários, holeriths, declarações de imposto de renda, etc.), sob 

pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Não havendo questões 

processuais pendentes, declaro saneado o feito. Estabeleço com 

questões relevantes para a apreciação judicial: a) a caracterização da 

união estável e as datas de seu início e fim; b) a existência de negócio 

jurídico simulado, a má-fé dos envolvidos e eventual causa de nulidade 

das escrituras públicas de inventário e partilha e de compra e venda de 

bem imóvel (Id 7251287); c) a posse sobre o imóvel objeto da demanda, 

com relação a quem a exerceu e em quais períodos; d) a existência de 

direito real de habitação da autora, inclusive se a requerente deixou a 

residência em razão de novo relacionamento afetivo; e) a comunicação do 
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bem em questão com a suposta união estável; e f) a existência de direito 

da autora na manutenção de sua posse sobre o bem. Se admitida a 

reconvenção, pendente ainda da concessão da gratuidade de justiça ou, 

se não concedida, do devido recolhimento das custas, estabeleço como 

questões relevantes: a) o direito de exigir contas da reconvinda acerca 

dos bens deixados pelo “de cujus”; b) a obrigação de deixar o imóvel por 

não ter a propriedade; e c) o dever de pagamento de alugueis pelo período 

em que morou no bem, após a transferência da titularidade desse em 

21/03/2016 (ID 7251287). A deliberação acerca da produção de provas 

será realizada quando dirimida a questão relacionada à admissão ou não 

da reconvenção. Intimem-se. Alta Floresta, 5 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001995-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IELLENA APARECIDA SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001995-66.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): IELLENA APARECIDA SOUZA FERREIRA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. A devida análise do mérito da postulação impõe a realização 

de perícia médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) 

lesão(ões) sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 

6.194/74 e tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até 

mesmo ensejar a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que 

causas desta natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de 

médicos peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente 

são requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002557-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PERBELINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002557-46.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): JOAO PERBELINI REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. JOÃO PERBELINI ajuizou AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS). Aduz, em síntese, que exerceu labor rural desde 

terna idade, sob o regime de economia familiar, no município de Cândido 

Mota/SP. Tempos depois, no ano de 1981, mudou-se para Deodápolis/MS, 

onde continuou a desempenhar as atividades campesinas. Posteriormente, 

em 1992, mudou-se novamente, para esta cidade, passando a cultivar 

lavoura e criar animais em área que arrendou. Já em 2004, passou a 

morar na área urbana de Alta Floresta, contribuindo na qualidade de 

trabalhador urbano, cumprindo a carência exigida, atendendo à regra de 

transição imposta pela Lei 8.213/91. Citada, a autarquia previdenciária 

apresentou contestação de ID 10826720, na qual alega, em suma, a 

ausência do cumprimento da carência. Como preliminar, arguiu a 

prescrição de parcelas vencidas. Pediu a improcedência. Réplica sob ID 

11862537. Durante a instrução processual foram ouvidas duas 

testemunhas (ID 19114862). Alegações finais pela autora sob ID 

19743673. Certificado o decurso do prazo “in albis” de apresentação dos 

memoriais pela parte ré. É o relatório. Decido. Inicialmente, deixo de intimar 

a parte ré, nos termos do art. 437, §1º, do CPC, por entender que os 

documentos juntados pelo autor em suas alegações finais não são 

capazes de alterar a conclusão adotada pelo juízo, por referirem-se ao 

exercício de labor rural por uma das testemunhas ouvidas em audiência de 

instrução. Portanto, tais provas não servirão de embasamento para o 

julgamento da controvérsia. A parte autora ajuizou ação ordinária contra o 

INSS postulando concessão de aposentadoria por idade (híbrida) desde a 

data do requerimento administrativo, mediante cômputo de atividades 

urbanas e o reconhecimento de atividade rural em regime de economia 

familiar. Pois bem, ainda que não implementado pelo trabalhador tempo de 
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serviço exclusivamente rural, mesmo que de forma descontínua, é 

possível haver o benefício da aposentadoria por idade com fundamento no 

art. 48, §3º, da Lei nº 8.213/91, chamada de aposentadoria por idade mista 

ou híbrida, in verbis: Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao 

segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. 

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta 

e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e 

mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos 

incisos VI e VII do art. 11. § 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste 

artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. § 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo 

que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam 

essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob 

outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se 

mulher. Com isso, possibilita-se ao trabalhador rural que não se enquadra 

na previsão do § 2º, a aposentadoria por idade com o aproveitamento das 

contribuições em outra categoria de segurado, com elevação da idade 

mínima para 60 (sessenta) anos no caso de mulheres e 65 (sessenta e 

cinco) anos para homens. Nesta espécie, o fato de não estar 

desempenhando atividade rural por ocasião do requerimento administrativo 

não pode servir de obstáculo à concessão do benefício, como assentou o 

STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em 14/08/2019, restando 

o julgado assim ementado: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. 

RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 

OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 

256-E, II, E 256-I DO RISTJ. APOSENTADORIA HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3o. E 

4o. DA LEI 8.213/1991. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA A 

TRABALHADORES RURAIS E URBANOS. MESCLA DOS PERÍODOS DE 

TRABALHO URBANO E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, 

REMOTO E DESCONTÍNUO, ANTERIOR À LEI 8.213/1991 A DESPEITO DO 

NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE 

SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO IMPLEMENTO 

DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE 

FIXADA EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO 

ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. (...) 3. A Lei 11.718/2008, ao incluir a 

previsão dos §§ 3o. e 4o. no art. 48 da lei 8.213/1991, abrigou, como já 

referido, aqueles Trabalhadores Rurais que passaram a exercer 

temporária ou permanentemente períodos em atividade urbana, já que 

antes da inovação legislativa o mesmo Segurado se encontrava num 

paradoxo jurídico de desamparo previdenciário: ao atingir idade avançada, 

não podia receber a aposentadoria rural porque exerceu trabalho urbano 

e não tinha como desfrutar da aposentadoria urbana em razão de o curto 

período laboral não preencher o período de carência (REsp. 1.407.613/RS, 

Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.11.2014). 4. A aposentadoria híbrida 

consagra o princípio constitucional de uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, conferindo 

proteção àqueles Trabalhadores que migraram, temporária ou 

definitivamente, muitas vezes acossados pela penúria, para o meio 

urbano, em busca de uma vida mais digna, e não conseguiram implementar 

os requisitos para a concessão de qualquer aposentadoria, 

encontrando-se em situação de extrema vulnerabilidade social. 5. A 

inovação legislativa objetivou conferir o máximo aproveitamento e 

valorização ao labor rural, ao admitir que o Trabalhador que não preenche 

os requisitos para concessão de aposentadoria rural ou aposentadoria 

urbana por idade possa integrar os períodos de labor rural com outros 

períodos contributivos em modalidade diversa de Segurado, para fins de 

comprovação da carência de 180 meses para a concessão da 

aposentadoria híbrida, desde que cumprido o requisito etário de 65 anos, 

se homem, e 60 anos, se mulher. 6. Analisando o tema, esta Corte é 

uníssona ao reconhecer a possibilidade de soma de lapsos de atividade 

rural, ainda que anteriores à edição da Lei 8.213/1991, sem necessidade 

de recolhimento de contribuições ou comprovação de que houve exercício 

de atividade rural no período contemporâneo ao requerimento 

administrativo ou implemento da idade, para fins de concessão de 

aposentadoria híbrida, desde que a soma do tempo de serviço urbano ou 

rural alcance a carência exigida para a concessão do benefício de 

aposentadoria por idade. (...) 8. Não admitir o cômputo do trabalho rural 

exercido em período remoto, ainda que o Segurado não tenha retornado à 

atividade campesina, tornaria a norma do art. 48, § 3o. da Lei 8.213/1991 

praticamente sem efeito, vez que a realidade demonstra que a tendência 

desses Trabalhadores é o exercício de atividade rural quando mais 

jovens, migrando para o atividade urbana com o avançar da idade. (...) 

Nestes termos, se propõe a fixação da seguinte tese: o tempo de serviço 

rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 

8.213/1991, pode ser computado para fins da carência necessária à 

obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda que não tenha sido 

efetivado o recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3o. da 

Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto exercido no 

período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 

implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. 11. 

Recurso Especial da Segurada provido, determinando-se o retorno dos 

autos à origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito analisando a 

possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida. Note-se que para 

fins de carência, elidiu o STJ qualquer dúvida acerca da aplicação do 

mesmo prazo exigido pela aposentadoria por idade, 180 (cento e oitenta) 

contribuições. Pertinente, outrossim, contar com tempo de contribuição 

correspondente à carência exigida na data do requerimento do benefício, 

além da idade mínima. Esse tempo, tratando-se de aposentadoria do §3º 

do art. 48 da Lei nº 8.213/91, conhecida como mista ou híbrida, poderá ser 

preenchido com períodos de labor rural e urbano. O autor nasceu em 

17.09.1947 (ID 9962112), pelo que deveria comprovar 180 (cento e 

oitenta) meses de contribuição/carência, como destacado. O 

reconhecimento do tempo de serviço rural exige princípio de prova 

material, suplementada por prova testemunhal (Súmula 149 do STJ). 

Quanto ao início de prova material, a jurisprudência vem admitindo outros 

documentos além dos já especificados no art. 106 da Lei nº 8.213/91, 

considerando estes apenas como rol exemplificativo. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO 

EX-CÔNJUGE. EXTENSÃO DA PROVA MESMO APÓS A SEPARAÇÃO. 1. 

Dada a notória dificuldade de comprovação do exercício da atividade rural, 

esta Corte Superior de Justiça considera o rol de documentos previsto no 

art. 106 da Lei nº 8.213/1991 como meramente exemplificativo. Nesse 

sentido, já se manifestou inúmeras vezes pela possibilidade de 

reconhecimento como início de prova material da certidão de óbito do 

cônjuge, bem como da certidão de casamento, mesmo que não 

coincidentes com todo o período de carência do benefício, desde que 

devidamente referendados por robusta prova testemunhal que corrobore 

a observância do período legalmente exigido. 2. Esta Terceira Seção já se 

manifestou pela aceitação, a título de início de prova material, de 

documentos relativos à qualificação do então marido da autora, mesmo 

diante da separação ou do divórcio do casal, quando as informações 

contidas na documentação foi confirmada pela prova testemunhal. 

Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 47907/MG (2011/0217744-5), 6ª Turma do STJ, Rel. 

Sebastião Reis Júnior. j. 13.03.2012, unânime, DJe 28.03.2012). De outro, 

tem-se que o início da prova material não necessariamente abranja o 

período de carência, desde que a prova testemunhal comprove o 

desempenho de trabalho rural no aludido período. Ademais, conforme 

assetando pelo STJ, é possível a contagem de labor rural exercício antes 

da entrada em vigência da Lei 8.231/91 para fins de preenchimento da 

carência exigida para a concessão de aposentadoria híbrida: 

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR 

IDADE. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO E RURAL. 

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991. CÔMPUTO 

DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO 

STJ. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. A irresignação não 

merece conhecimento. 2. O Tribunal de origem consignou (fls. 124-127, 

e-STJ): "Nos autos, há documentos que configuram início de prova 

material (...) Posto isto, in casu, deve ser computado o labor rural de 

18/5/1963 (12 anos de idade) a 3/11/1974, conforme requerido pela parte 

autora. (...) Encontra-se pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o 

entendimento de que o período de atividade rural exercido anteriormente à 

Lei nº 8.213/91 pode ser computado também como período de carência, 

para fins de aposentadoria por idade mista, (...)" 3. Extrai-se do acórdão 

vergastado que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame 
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do contexto fático-probatório, mormente para avaliar se estão presentes 

os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, impossível perante 

a Súmula 7/STJ. 4. Outrossim, percebe-se que o entendimento do Sodalício 

a quo está em consonância com a orientação sólida do STJ de que é 

possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie 

de segurado mediante a contagem de períodos de atividade, como 

segurado urbano ou rural, com ou sem a realização de contribuições 

facultativas de segurado especial. Incide, portanto, também a Súmula 

83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1787836 SP 

2018/0332036-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

29/05/2019) A parte autora colacionou aos autos fartas provas 

documentais acerca do exercício, consistentes em sua certidão de 

casamento no ano de 1975, declaração de produtor rurais entre os anos 

de 1975 a 1977, notas de compra e venda de insumos e produtos 

agrícolas dos anos de 1976, 1977, 1979, 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 

1988, 1989, 1990 e 1991, guias de recolhimento de Funrural dos anos de 

1978/1979, declaração de sindicato rural do ano de 1987, escritura pública 

de divisão de imóvel rural do ano de 1981, nota de cooperativa de 

cafeicultores de 1981. Carreou também comprovantes de recolhimento de 

contribuições dos anos de 2004 a 2006. De outro modo, a prova 

testemunhal colhida em audiência de instrução é uníssona, firme e segura 

quanto ao exercício de atividade rural por parte do demandante durante os 

anos apontados acima, isto é, de 1975 até aproximadamente 1996, 

reforçando que a autor é filho de lavradores e sempre trabalhou no campo 

no Estado de São Paulo, após no Estado do Mato Grosso do Sul, até que 

veio para Alta Floresta, e, tempos depois, passou a trabalhar no âmbito 

urbano, contribuindo com a Previdência Social durante os anos de 2004 a 

2019, de forma aleatória, conforme CNIS sob ID 19100583. Portanto, 

considerando que como contribuinte individual o autor verteu pelo menos 

134 (cento e trinta e quatro contribuições), reconhecidas pela ré na 

decisão administrativa de ID 9963006, além de todos os anos em que 

exerceu atividade rural, de 1975 até pelo menos 1996, não há dúvidas 

quanto ao cumprimento da carência. Assim, conclui-se que comprovou 

tempo de contribuição superior a 15 anos, igualmente superior à carência 

de 180 meses, pelo que faz jus à implantação do benefício pleiteado a 

partir da data do requerimento administrativo. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

TRABALHO URBANO. APOSENTADORIA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE. 

TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Sentença proferida na vigência do novo 

CPC/2015: remessa necessária não conhecida, a teor art. 496, § 3º, I, do 

novo Código de Processo Civil. A controvérsia remanescente fica limitada 

a matéria objeto do recursos. 2. Nos termos do julgamento do RE 631240, 

decidido com repercussão geral reconhecida, para as ações ajuizadas até 

a data dessa decisão, a insurgência de mérito caracterizou o interesse de 

agir da parte autora em face do INSS, uma vez que houve resistência ao 

pedido, sendo, para esses casos, prescindível a provocação 

administrativa. 3. A concessão do benefício pleiteado pela parte autora 

exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se o prazo de 

carência, mediante início razoável de prova material, corroborada com 

prova testemunhal, ou prova documental plena. 4. Requisito etário da parte 

autora (nascida em 22/04/1955) para aposentadoria rural em 03/04/2010 

(carência de 174 meses) e para aposentadoria híbrida em 22/04/2015 

(carência de 180 meses). 5. Início de prova material: a certidão de 

casamento (1980) e certidão de óbito (2009), ambas constando a 

profissão de lavrador do cônjuge e a CTPS com anotações de trabalho 

rural da parte autora (06 a 08/2000; 06 a 08/2001; 05 a 08/2002; 05 a 

08/2003 e 06 a 09/2004). 6. A prova oral produzida nos autos confirma a 

qualidade de trabalhador rural da parte autora. 7. O CNIS da demandante 

demonstrando que ela trabalhou em atividade tipicamente urbana entre 

06/2005 a 01/2006 e de 07/2010 a 07/2015 não prejudica o seu direito a 

aposentadoria. O caso é de aposentadoria híbrida. Soma do tempo de 

trabalho urbano e de rural, excluída a redução da idade, conforme 

deferida na sentença recorrida. 8. DIB: devido o benefício a partir do 

requerimento administrativo, uma vez que já naquela data a parte autora 

havia cumprido os requisitos legais. 9. Quanto aos consectários legais, o 

Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, 

considerou inconstitucional a atualização monetária segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), "uma vez que não se 

qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da 

economia". 10. Os honorários advocatícios ficam majorados em 2% (dois 

por cento), a teor do disposto no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11º do CPC, 

totalizando o quantum de 12% (doze por cento) calculado sobre as 

parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. 11. Apelação do 

INSS não provida e apelação da parte autora parcialmente provida (item 8). 

(AC 0012078-79.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 

23/11/2018 PAG.) Ademais, a carência já havia sido implementada 

anteriormente ao implemento do requisito etário, em 17.09.2012, antes do 

requerimento administrativo realizado em 12.06.2017 (ID 9963006). Da 

antecipação dos efeitos da tutela. Para a concessão da tutela de urgência 

prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, exige-se a demonstração 

da 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. Partindo dessas premissas, no caso, a 

probabilidade do direito invocado restou demonstrada de forma 

inequívoca, a qual é extraída da documentação acostada à inicial e 

declarações testemunhais colhidas em audiência, as quais fundamentam a 

sentença proferida neste ato processual. No que concerne ao requisito do 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consiste na 

possibilidade real de superveniência de agravos e acréscimos de riscos, 

situação inerente à idade avançada da parte autora. Em face do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar o INSS a 

implantar definitivamente o benefício 'aposentadoria por idade' mista ou 

híbrida (art. 48, §3º, da Lei 8.213/91) em favor da parte requerente, 

retroativo à data do requerimento administrativo, ocorrido em 12.06.2017 

(ID 9963006). A título de antecipação de tutela, determino que o benefício 

alhures seja implantado no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação 

da autarquia previdenciária, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). A correção monetária deve ser aplicada desde quando devida 

cada parcela, com base no INPC, e os juros moratórios contando-se da 

citação para as parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela e do 

respectivo vencimento para as que lhe são posteriores, utilizando-se o 

índice de remuneração da caderneta de poupança. A título de honorários 

advocatícios, condeno a autarquia em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da 

prolação da sentença, de acordo com a Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça e artigo 85, § 3º, I, do Novo CPC. Sem custas 

processuais. Em atenção ao artigo 496, §3º, I, do Novo Código de 

Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAYAMARA MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000390-22.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: TAYAMARA MARTINS 

PEREIRA Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO S.A. em face de TAYAMARA MARTINS PEREIRA, 

visando o recebimento de uma dívida no valor de R$ 122.164,49 (cento e 

vinte e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e nove 

centavos). Devidamente citada (ID 14536668), a executada não pagou o 

débito ou opôs embargos à execução (ID 18146187). Deferida a penhora 

através do Bacenjud, resultando em penhora parcial do débito no valor de 

R$ 5.043,41 (ID 25730526). A parte exequente juntou acordo extrajudicial 

sob ID 25761186. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos, 

vislumbra-se que as avenças, atinentes ao pagamento do débito que 

ensejou o ajuizamento deste feito, estão devidamente regulares, não 

havendo qualquer empecilho à homologação. Em face do exposto, 
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EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, 

do CPC, HOMOLOGANDO o acordo ajustado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser estritamente 

obedecidos pelas partes. Custas iniciais serão rateadas. Devido à 

transação, há isenção de eventuais custas remanescentes, conforme 

preceitua o art. 90, §3º do CPC. Sem honorários, nos termos do acordo. 

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada nos autos para a 

executada, que deverá ser intimada para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar seus dados bancários. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se imediatamente o 

trânsito em julgado. Após a destinação dos valores penhorados, 

arquive-se. Alta Floresta, 5 de fevereiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito
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BENTO PINHEIRO NETO (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000223-34.2020.8.11.0007 

REQUERENTE: LILIAN MARA AGUIAR PINHEIRO ESPÓLIO: MAURIDE 

AGUIAR PINHEIRO Vistos, etc. Trata-se de alvará judicial proposto por 

Lilian Mara Aguiar Pinheiro, com anuência de Williansmar Aguiar Pinheiro e 

Bento Pinheiro Neto, os primeiros herdeiros e o último meeiro, referente ao 

espólio de Mauride Aguiar Pinheiro, visando representar o monte-mor 

perante instituições financeiras para a celebração de acordo e a quitação 

de dívidas deixadas pela falecida. Aduz que, no momento, não há 

recursos financeiros suficientes para o recolhimento das custas de 

processo de inventário e para a quitação do ITCMD incidente sobre os 

bens deixados pela “de cujus”, mas que há urgente necessidade de fazer 

o espólio representado perante instituições financeiras para a quitação de 

débitos, cujos juros têm aumentado consideravelmente o valor das dívidas. 

É a síntese. Decido. Com o recolhimento das custas iniciais e diante da 

regularidade da postulação, recebo a inicial. De acordo com a certidão de 

óbito de ID 28255351, o marido e os dois filhos da “de cujus” figuram no 

polo ativo, sendo que, a priori, são os únicos sucessores. Avesso a isso, 

ainda que não descartado eventual interesse de terceiro, a medida 

pleiteada não lhe trará prejuízo, pois a negociação da dívida visa 

resguardar os demais ativos que compõem o monte-mor. Ademais, não há 

falar em falta de isonomia com os demais credores, tendo em vista que o 

valor dos débitos que se pretende negociar e as suas taxas de juros 

bancários podem, com o tempo, depreciar todo o patrimônio deixado, 

quando, aí sim, todos os interessados estarão prejudicados. Ainda assim, 

os contratos de maior monta foram celebrados com garantia hipotecária, 

havendo preferência legal com relação a débitos de natureza não 

preferencial, nos termos do art. 1.419, do CC[1]. Por entender oportuno, 

trago à colação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. ALVARÁ 

PARA REALIZAÇÃO DE ACORDO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA BANCÁRIA. 

VANTAGEM AOS DEMAIS CREDORES E HERDEIROS. Na especificidade do 

caso, se impõe a reforma da decisão que indeferiu pedido de expedição 

de alvará judicial, visando à realização de acordo e quitação de dívidas 

executadas pelo Banco do Brasil contra a Sucessão. No caso, não se 

sustenta a cautela posta na decisão recorrida sob o argumento de que os 

credores devem ser tratados de forma isonômica. Ocorre que esta 

instituição bancária é credora hipotecária e o valor total de seu crédito 

(preferencial) pode inviabilizar pagamentos e quinhões para todos os 

demais, sendo a proposição de pré-acordo em valor expressivamente 

vantajoso ao espólio, que contará como maior quantia para pagamento a 

herdeiros e credores outros, com risco, de outro modo, de nada 

receberem. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70082233123 

RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 07/11/2019, 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019) Ante o exposto, 

considerando a urgência e o risco ao resultado útil do processo, aliado à 

ausência de prejuízo a terceiros, de plano, julgo procedente o pedido, com 

resolução de mérito, outorgando alvará para que a autora, LILIAN MARA 

AGUIAR PINHEIRO, possa representar o espólio de sua genitora, MAURIDE 

AGUIAR PINHEIRO, exclusivamente perante instituições financeiras para a 

regularização e negociação de dívidas atinentes aos contratos celebrados 

pela “de cujus” antes de seu falecimento. Sem custas complementares. 

Sem honorários, por tratar-se de feito de jurisdição voluntária. Expeça-se 

o alvará. Publique-se esta sentença por edital, a fim de dar publicidade ao 

ato, permitindo que eventual interessado possa, pela via adequada, 

apresentar eventual irresignação. Havendo o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. Alta Floresta, 5 de fevereiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito [1] Art. 1.419. Nas dívidas 

garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica 

sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005657-38.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA MARIA DO ROZARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 28763278; II) intimar a Parte Autora, na figura de seus Advogados, 

para apresentar sua Réplica, ao teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005030-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONICE ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 28776998; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000393-06.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JULIANO PERES PERES OAB - MT16889-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000393-06.2020.8.11.0007 Vistos. 1) Analisando 

detidamente a exordial, não obstante a declaração e hipossuficiência sob 

a ID 28803139, verifica-se a inexistência de pedido expresso dos 

benefícios da justiça gratuita. Assim, INTIME-SE a parte autora para que 

EMENDE a inicial, atentando-se ao requisito do pedido elencado no artigo 

322 do Código de Processo Civil, ou, proceda ao recolhimento das custas, 

bem como, aponte o endereço eletrônico do demandante (art. 319, inciso II 

do CPC), e ainda, junte aos autos Certificado de Registro do Veículo em 

questão - CRV, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, § Único do CPC). 2) Transcorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE. Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, 
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expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 5 de fevereiro de 2020 

JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003060-96.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. D. S. (REU)

C. A. L. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003060-96.2019.8.11.0007 Vistos. Em consonância 

com o parecer do nobre representante do Ministério Público, HOMOLOGO 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo celebrado entre 

as partes. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do 

Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo recursal. Uma 

vez que se trata de causa de natureza expressamente elencada no §2º, 

do art. 12, do CPC, não se aplica a ordem cronológica preferencial de 

julgamento ao presente feito. CONDENO a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, 

ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na 

forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, eis que defiro o beneficio da justiça 

gratuita. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Alta Floresta, MT, 

27 de janeiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000379-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE GONCALVES CASTILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES OAB - MT23231/O-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO OAB - MT10891-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT25081-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000379-22.2020.8.11.0007 Vistos. 1) INTIME-SE 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integralmente a 

determinação de emenda à inicial sob o ID 28825604, sob pena de 

indeferimento, qual seja: a) Indicar o município de domicílio e residência da 

autora, bem como, o endereço eletrônico desta; b) Formular pedido 

determinado no que concerne às remunerações suprimidas até a 

propositura da presente ação, devendo a somatória destas, inclusive, 

refletir sobre o valor dado à causa, retificando-o, se necessário for. 2) 

Transcorrido in albis o prazo estabelecido no item “1”, CERTIFIQUE-SE. 

Após, CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de 

fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000109-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA RAMOS UCHOA (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)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000109-95.2020.8.11.0007 Vistos. INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir integramente a 

determinação sob o ID 27952044, considerando a ausência de juntada de 

comprovante de endereço da parte demandante. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta, MT, 5 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004502-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. M. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

BRUNA MESSIAS RODRIGUES OAB - 051.314.001-80 (REPRESENTANTE)

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004502-97.2019.8.11.0007 Vistos. Especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sua relevância 

e pertinência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intimem-se. 

Alta Floresta, MT, 5 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005063-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GP - AGROINDUSTRIAL DE CEREAIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

MARIANA MOCCI DADALTO OAB - MT19947/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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 

28901021, no prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001765-58.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001765-58.2018.8.11.0007 Vistos. Defiro os 

pedidos, e concedo à parte requerida o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação de alegações finais por memorias, bem como para a juntada 

de instrumento de substabelecimento e carta de preposto. De outro lado, 

realizo nesta solenidade, a oitiva das alegações finais orais pela parte 

autora. Certificado o decurso do prazo acima, voltem-me conclusos para 

prolação de sentença. Nada mais havendo a consignar, determinou a MMª. 

Juíza que se encerrasse o presente termo. Eu, Evelly Lima, estagiária, o 

digitei. Alta Floresta, MT, 5 de fevereiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004180-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LISSI FOSCARIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 22 de 660



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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004180-14.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião movida por VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS e 

LISSI FOSCARIM DOS SANTOS, em face de Cooperativa Agrícola de Cotia 

– Cooperativa Central em Liquidação. Alega a parte autora que, 

conjuntamente com seus antecessores, há mais de 29 (vinte e nove) anos 

detém a posse do imóvel urbano com área de 500,00m2 (quinhentos 

metros quadrados), identificado pelo lote urbano n.º 15, quadra R -21, 

Loteamento Embrião Urbano Carlinda, Município de Carlinda/MT, objeto da 

matrícula n.º 1.403, Livro 2 - G, do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, 

pelo que, requer o reconhecimento da prescrição aquisitiva em seu favor. 

Com a inicial carreou documentos junto ao Sistema PJE. Recebida a inicial, 

Id n. 16823204. Citada a requerida, esta ofertou contestação sob o Id 

17932566. Declarou a ausência de oposição ao reconhecimento da posse 

da autora sobre o imóvel, ainda, requereu a concessão do benefício da 

justiça gratuita. Impugnação à contestação, Id n. 18030360. Manifestação 

do Município de Carlinda e do Estado de Mato Grosso, Id’s n. 18014874 - 

Pág. 1 e 18494155. Certidão de tempestividade da contestação 

apresentada pela parte requerida, bem como, que os confinantes e os 

terceiros não contestaram a ação, Id n. 18863347 - Pág. 1. Por 

conseguinte houve o deferimento do benefício da justiça gratuita e 

designada audiência instrutória, a qual foi devidamente realizada, sendo 

concedida vista dos autos ao Defensor Público, ante a sua ausência na 

audiência, contudo, quedou-se inerte. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 

Como consignado no relatório, buscam os requerentes obter a declaração 

de propriedade da área que sustentam exercer a posse e residir há mais 

de 20 (vinte) anos. Verifica-se que os requerentes, por si e por seus 

antecessores, exercem a posse do imóvel desde o ano de 1989, quando 

houve sua aquisição originária, através de João Luiz dos Santos. Dessa 

feita, invocam em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz 

de consolidar a propriedade. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – 

IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 1.238, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os possuidores 

estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram sua posse 

pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 anos, 

exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos requisitos 

insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da prescrição 

aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” (TJMT, Ap, 

71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 06/11/2014) No caso 

em apreço, ao que consta nos autos, a posse dos autores possui o 

animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta e nem 

clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados e não 

houve oposição de ninguém. Inclusive, a própria requerida não se opôs ao 

pedido principal. Outrossim, a prova documental e a oral produzida em 

Juízo revela como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes. 

Desta feita, restando comprovados os requisitos exigidos pela legislação 

civil pátria para a caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a 

declaração da aquisição da propriedade do imóvel pela parte autora por 

meio de usucapião. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

declarando o domínio dos autores VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS e 

LISSI FOSCARIM DOS SANTOS, sobre 500m2, do imóvel urbano 

denominado Lote 15, Quadra R-21, situado no núcleo Urbano Carlinda, 

Município de Carlinda/MT, registrado no cartório de Registro de imóveis de 

Alta Floresta, sob a matrícula n° 1.403, Livro 2-G e, por conseguinte, julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Essa sentença servirá de título para matrícula, a 

ser aberta oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis dessa 

Comarca. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando 

SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 

3º do art. 98 do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e expedido o 

respectivo MANDADO para a abertura de nova matrícula, devendo a parte 

Autora fornecer ao Sr. Registrador Público cópias dos documentos 

necessários juntados à inicial, a fim de que seja aberta nova matrícula 

para registro do imóvel em nome dos requerentes – comunicando-se, 

ainda, que se trata de Justiça Gratuita. Cumpridas essas providencias, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta, MT, 23 de janeiro de 2020 JANAINA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004176-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

LISSI FOSCARIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004176-74.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

Ação de Usucapião proposta por VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS e 

LISSI FOSCARIM DOS SANTOS em face de Cooperativa Agrícola de Cotia - 

Cooperativa Central em Liquidação. Alegam os requerentes que são 

legítimos possuidores do imóvel denominado Lote 08, Quadra R-25, com 

área de 500,00m2, situado no núcleo urbano de Carlinda, objeto da 

matrícula n. 1.403, Livro 2-G, do CRI da Comarca de Alta Floresta-MT. De 

seu turno, mencionam que exercem a posse do imóvel por mais de 03 

(três) anos, sendo adquirido de Marcio Kazumi Kayhara, o qual adquiriu da 

parte requerida aos 30.06.1989. Aduzem que a posse do imóvel é 

ininterrupta e sem oposição de terceiros. Com a exordial vieram diversos 

documentos ao Pje. Recebida a inicial, deferiu-se a Gratuidade de Justiça 

e determinou-se a citação dos réus e dos confinantes. Citação pessoal da 

Requerida e dos confinantes, sendo que aquela ofertou Contestação e 

estes não ofertaram Contestação. Por sua vez, a União Federal, o Estado 

de Mato Grosso, o Município de Carlinda e o banco Itaú Unibanco S/A 

manifestaram sua ausência de interesse no feito. Após, a parte autora 

impugnou a contestação e requereu o julgamento antecipado da lide e 

subsidiariamente a designação de audiência instrutória. Designada 

audiência instrutória, a qual foi devidamente realizada, sendo concedida 

vista dos autos ao Defensor Público, ante a sua ausência na audiência. 

Contudo, quedou-se inerte. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Como 

consignado no relatório, buscam os requerentes obter a declaração de 

propriedade da área que sustentam exercer a posse e residir há mais de 

03 (três) anos. Verifica-se que os requerentes, por si e por seus 

antecessores, exercem a posse do imóvel desde o ano de 1989, quando 

houve sua aquisição originária, através de Marcio Kazumi Kayhara. Dessa 

feita, invocam em seu favor o instituto da Usucapião Extraordinária capaz 

de consolidar a propriedade. Trata-se de espécie regulada pelo artigo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

domini e prazo de 15 anos, não exigindo justo título e boa-fé. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – 

IMÓVEL URBANO – REQUISITOS PREENCHIDOS – ARTIGO 1.238, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, os possuidores 
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estabeleceram no imóvel a sua moradia habitual e provaram sua posse 

pacífica e ininterrupta sobre a área usucapienda há mais de 10 anos, 

exercida com animus domini. Demonstrada a presença dos requisitos 

insertos no artigo 1238 do Código Civil para a declaração da prescrição 

aquisitiva é de ser reconhecida a usucapião extraordinária.” (TJMT, Ap, 

71203/2014, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 29/10/2014, Data da publicação no DJE 06/11/2014) No caso 

em apreço, ao que consta nos autos, a posse dos autores possui o 

animus domini, é mansa e pacífica, é justa e não é violenta e nem 

clandestina, pois houve citação de todos os possíveis interessados e não 

houve oposição de ninguém. Inclusive, a própria requerida não se opôs ao 

pedido principal. Outrossim, a prova documental e a oral produzida em 

Juízo revela como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes. 

Desta feita, restando comprovados os requisitos exigidos pela legislação 

civil pátria para a caracterização da usucapião extraordinária, impõe-se a 

declaração da aquisição da propriedade do imóvel pela parte autora por 

meio de usucapião. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 

declarando o domínio dos autores VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS e 

LISSI FOSCARIM DOS SANTOS, sobre 500m2, do imóvel urbano 

denominado Lote 08, Quadra R-25, situado no núcleo Urbano Carlinda, 

Município de Carlinda/MT, registrado no cartório de Registro de imóveis de 

Alta Floresta, sob a matrícula n° 1.403, Livro 2-G e, por conseguinte, julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Essa sentença servirá de título para matrícula, a 

ser oportunamente aberta no Cartório de Registro de Imóveis dessa 

Comarca. CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando 

SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo quinquídio legal, na forma do § 

3º do art. 98 do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e expedido o 

respectivo MANDADO para a transcrição e abertura de matrícula, devendo 

a parte autora fornecer ao Sr. Registrador Público cópias dos documentos 

necessários juntados à inicial, a fim de que seja aberta nova matrícula 

para registro do imóvel em nome dos requerentes – comunicando-se, 

ainda, que se trata de Justiça Gratuita. Após, AO ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta, MT, 23 de janeiro de 2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004965-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade da Contestação 

sob Id 28800200; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao 

teor do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109885 Nr: 5414-24.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Gomes dos Santos

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liana Gorete Roque Sagin - 

OAB:10486/MT

 Vistos.Compulsando os autos, se observam sucessivas recusas dos 

peritos agrônomos nomeados para a realização da perícia determinada 

nos autos (fls. 258; 270; 307 e 310), mormente sob a alegação de que o 

“quantum” fixado por este juízo, em verdade, não é proporcional ao 

trabalho pericial ou, razoável, considerando as circunstâncias do caso em 

comento.Destarte, tendo em vista a média das propostas de honorários 

periciais apresentadas, FIXO como honorários periciais, o valor de R$ 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) referentes à perícia constante do 

item “1” da decisão de fl. 255, consubstanciada na elaboração de memorial 

descritivo da área objeto da servidão administrativa pretendida, 

respondendo ao quesito do Juízo (se há exploração de atividade 

agropecuária no local em questão), bem como aos quesitos das partes, 

pertinentes à sua atuação (fl. 242/v e 244/244/v.).Na oportunidade, 

destituo o perito dantes nomeado (fl. 308) e NOMEIO em substituição a 

empresa, REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, 

n° 1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de 

peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, 

independentemente de compromisso (art. 422 do CPC), para efetuar 

perícia junto à área objeto da lide, qual seja, Fazenda Aldeia Velha 

localizada no Município de Carlinda/MT, MT 419, comunidade Del Rey, 

matrícula 12764, conforme memorial descritivo de fls. 107/108, fixando os 

honorários periciais em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67935 Nr: 899-48.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detoni & Miosso Ltda, Narciso Miosso, Edi 

Detoni

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Considerando a justificativa da parte exequente de impossibilidade de 

indicação da conta bancária do executado sobre a qual pretende o 

bloqueio de ativos financeiros via Sistema BACENJUD, REVOGO a decisão 

de fl. 83 e, por consequência, DEFIRO o pedido de fl. 78.

Assim, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, sem dar 

ciência à parte contrária, nesta oportunidade, realizo ordem junto ao 

Sistema BACENJUD de indisponibilidade de ativos financeiros existentes 

em conta de titularidade da parte executada, até o valor indicado pelo 

exequente.

Frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, 

proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente no endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) 

dias, podendo alegar excesso da penhora ou impenhorabilidade dos 

valores em conta, ou para opor embargos à execução fiscal, no prazo de 

30 (trinta) dias, observando-se as peculiaridades da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, INTIME-SE a exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

CERTIFIQUE-SE e voltem-me CONCLUSOS.

CONSIGNO que, diante do dever de cooperação, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar da resposta da instituição financeira, DEVERÁ A 

PARTE EXEQUENTE COMUNICAR A ESTE JUÍZO EVENTUAL EXCESSO DE 

PENHORA.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, ou, a comunicação de que trata o parágrafo supratranscrito, 

TORNEM OS AUTOS CONCLUSOS COM URGÊNCIA para ulteriores 

deliberações.

Intime-se. CUMPRA-SE.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96013 Nr: 4410-20.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 
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Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Francisco Rodrigues

 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): EDILSON FRANCISCO RODRIGUES, Cpf: 

20657480100, 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, 05 de fevereiro de 2020

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

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100242 Nr: 1782-24.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B Administradora e Corretora de Seguros 

Ltda

 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): M B ADMINISTRADORA E CORRETORA 

DE SEGUROS LTDA, CNPJ: 37505575000176. 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, 05 de fevereiro de 2020

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

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115757 Nr: 4052-50.2014.811.0007

 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): Carlos Pires da Silva

 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): CARLOS PIRES DA SILVA, Cpf: 

61672831172, Rg: 947.265, Filiação: Maria Pires da Silva e João Cordeiro 

da Silva, data de nascimento: 10/07/1971, brasileiro(a), natural de 

Manga-MG, convivente, operador de caldeira, Telefone 99713.5630. 

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, 05 de fevereiro de 2020

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

art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54031 Nr: 5929-69.2007.811.0007

 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): Edilson Francisco Rodrigues

 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:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILSON FRANCISCO RODRIGUES, 

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, 05 de fevereiro de 2020

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

art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35837 Nr: 1478-69.2005.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divanete Flauzino da Silva, Divanete Flauzino da Silva 

Rep. L. S. M. e A. S. M.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio do Nascimento Martins ( Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KLEBER ZINIMAR 

GERALDINE COUTINHO, para devolução dos autos nº 

1478-69.2005.811.0007, Protocolo 35837, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 54238 Nr: 6068-21.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 
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Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Santos Silva

 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 Eliane Santos Silva.

Sob as fls.64/65 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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 27910 Nr: 246-56.2004.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Cabrera, Alda Pereira Cabrera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/OAB-PR, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial proposto 

pelo Banco Brasil S/A em face de José Roberto Cabrera e Alda Pereira 

Cabrera.

Às fls. 142/144, as partes informam que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a extinção da ação com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo de 

fls. 142/144.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/15).

Eventuais custas processuais pelo Executado, conforme acordado entre 

as partes.

 Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 91912 Nr: 5789-30.2010.811.0007

 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): Mario de Bacco

 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 Mario de Bacco.

Sob as fls.56/57 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 das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125461 Nr: 2620-59.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Gabriel Dan Lopes - 

OAB:15678/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.316, pelas mesmas razões e fundamentos das 

fls.315.

Assim, intime-se a parte Exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda á avaliação do veiculo por meio de órgãos oficiais ou 

anúncios de venda divulgados nos meios de comunicação, bem como se 

manifeste acerca da remoção do veículo.

Ademais, em igual prazo indique a localização do respectivo veículo e 

conclusos para análise do pedido de penhora.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127234 Nr: 3676-30.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Rosa dos Anjos Barbosa

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...)DETERMINO a intimação da parte autora para (a.) apresentar 

memória de cálculo atualizada, com discriminação pormenorizada da 

composição do crédito, bem como (b.) indicar a conta bancária sobre a 

qual pretende incidir o bloqueio de ativos financeiros via Sistema 

BACENJUD ou (c.) justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 15 

dias.Com a manifestação da parte autora, determino a intimação da parte 

requerida para que (a.) se manifeste acerca do cálculo apresentado, 

oportunidade para declarar se concorda com o valor indicado ou indicar 

qual o valor incontroverso do credito, bem como (b;) se concorda com a 

constrição de ativos financeiros na conta bancária indicada pela parte 

autora, oportunidade para indicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósito judicial e o valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do 

valor incontroverso. Prazo: 15 dias, sob pena de anuência com 

informações prestadas pelo credor, bem como a utilização do Sistema 

BACENJUD.Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129129 Nr: 4662-81.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira de Oliveira

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

- OAB:8.123/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) DETERMINO a intimação da parte autora para (a.) apresentar 

memória de cálculo atualizada, com discriminação pormenorizada da 

composição do crédito, bem como (b.) indicar a conta bancária sobre a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 26 de 660



qual pretende incidir o bloqueio de ativos financeiros via Sistema 

BACENJUD ou (c.) justificar a impossibilidade de fazê-lo. Prazo: 15 

dias.Com a manifestação da parte autora, determino a intimação da parte 

requerida para que (a.) se manifeste acerca do cálculo apresentado, 

oportunidade para declarar se concorda com o valor indicado ou indicar 

qual o valor incontroverso do credito, bem como (b;) se concorda com a 

constrição de ativos financeiros na conta bancária indicada pela parte 

autora, oportunidade para indicar a conta bancária de sua preferência ou 

efetuar o depósito judicial e o valor a ser bloqueado ou, pelo menos, do 

valor incontroverso. Prazo: 15 dias, sob pena de anuência com 

informações prestadas pelo credor, bem como a utilização do Sistema 

BACENJUD.Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134274 Nr: 7447-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criscar Comercio de Combustiveis e 

Lubrificantes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Bousi - 

OAB:227541/SP, Fábio André Fadiga - OAB:139961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 152, vez que o executado já fora citado, conforme 

se infere da fl. 99.

Dessa forma, intime-se o exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção dos autos, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143278 Nr: 4764-69.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cecília Akemi Koto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Alves de Andrade - 

OAB:194399/SP

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença movida pela Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso, em face de Cecília Akemi Koto – Me, referente 

aos honorários sucumbenciais.

Considerando que a parte Executada não impugnou o os valores 

bloqueados, via sistema Bacenjud (fl. 150), o processo será julgado com 

resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, requisite-se a 

transferência de eventuais valores bloqueado nos autos para conta 

judicial e proceda-se o necessário para a liberação em favor da parte 

autora (dados das contas bancárias fl. 138).

Isento de custas.

Intimem-se

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138309 Nr: 2064-23.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique de Lima Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de fl. 125 e determino sua citação por edital, devendo 

ser observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pela 

requerida citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Após, intime-se a parte credora para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias e conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000421-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA REGINA TITON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000421-71.2020.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

requerimento de assistência judiciária, tendo em vista a impossibilidade 

financeira da parte requerente de arcar com as custas e despesas do 

processo. 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 Novo Código 

de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, prevista no 

art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19/06/2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como ao estudo quanto à 

condição socioeconômica, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, objetivando conferir maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perito judicial, 

independentemente de compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – 

CRM/MT nº 9120, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

25.08.2020, às 13h40min, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário designado, via 

e-mail mediante confirmação de recebimento (leticia--_a@live.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 30 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

como, PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Juntamente com 

o mandado de intimação, conste a advertência para que o médico 

nomeado compareça com seus documentos pessoais junto à Secretaria 

desta Vara, para que realize seu cadastro junto ao Sistema de 

Assistência Judiciária Gratuita, caso ainda não tenha sido realizado 

referido cadastro. Ainda, ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos 

quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais atestados médicos 

e resultados de exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos 

deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício 

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). No ponto, ante a 

imensa dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução 

do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 
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efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). INTIME-SE a parte autora para, em cinco 

(05) dias, querendo, nomear assistente técnico e apresentar quesito. 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 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? Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita, mediante prévio 

cadastramento da profissional no respectivo Sistema (anexando cópia da 

presente nomeação), intimando-se a perito da referida requisição. Por fim, 

façam os autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Alta Floresta, MT, 6 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004658-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAIC VINICIUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004658-85.2019.8.11.0007 Vistos. Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do CPC. Neste 

contexto, primeiramente, não assiste razão a impugnação da demandada 

acerca do valor dado à causa, vez que este condiz com o valor 

econômico perseguido, nos termos do art. 292 do CPC, sendo a quantia 

efetivamente devido à parte autora, matéria meritória a ser analisada em 

tempo oportuno. Quanto a preliminar denominada, falta de interesse de 

agir, em virtude da satisfação da indenização na esfera administrativa, 

deixo de analisá-la, vez que a mesma se confunde com a matéria de 

mérito. Pois bem, insta consignar que, in casu, a realização de prova 

pericial é imprescindível para o fim de fixar o grau da invalidez do autor, de 

acordo com o disposto na Lei nº 6.194/74 e na tabela da SUSEP, expedida 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Aliás, válido expor que a 

ausência da produção de prova pericial pode gerar a anulação/reforma da 

sentença, conforme posicionamento assentado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado de Mato Grosso. Urge mencionar que a praxe deste 

juízo assentou-se no sentido de fixar o ônus pericial em desfavor do 

requerido, sendo por este custeado. Isto porque, a realidade fática 

demonstra que tal posicionamento contribui para a celeridade processual. 

Outrossim, não se pode olvidar a morosidade processual oriunda da 

fixação de tal ônus em desfavor da parte requerente, quando esta é 

beneficiária da justiça gratuita (como no caso dos autos), ante a 

ineficiência do dispositivo previsto no artigo 95, §3°, do CPC, que, ao fixar 

que o Estado arcará com tais custos, submete a percepção de tal verba 

pelos experts designados, a procedimento excessivamente burocrático. 

Por corolário, vivencia-se imensas dificuldades na consecução da prova 

pericial, vez que muitos peritos nomeados declinam de suas funções, 

diante da, já conhecida, morosidade estatal no pagamento das verbas 

periciais. Noutro giro, necessário trazer à baila o fato de que, não obstante 

haja requerimento autoral acerca da aludida prova, houve, também, 

determinação de ofício deste juízo para a realização da perícia, por sua 

imprescindibilidade para a validade do ato sentencial. Na palavras de 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, “há certo consenso que a ciência 

processual avançou para uma fase denominada neoprocessualismo (ou 

formalismo-valorativo)”. Tal entendimento conduz a uma visão que almeja a 

concretização dos valores constitucionais com especial direcionamento a 

consecução da justiça. Defende ainda que a efetividade da tutela 

jurisdicional pauta-se na “solução mais racional e econômica ao sistema 

de justiça”. No mesmo sentido, a interpretação hermenêutica sistemática 

ou, ainda, uma interpretação principiológica, deveras conduz a decisões 

judiciais que privilegiem a efetividade e a celeridade processual. Assim, 

nota-se, finalmente, que a decisão guerreada, ao impor ao requerido que 

suporte o ônus pericial, se adequa a todo o expendido, especialmente por 

considerar a discrepante divergência econômica entre as partes, 

mormente fundamentada na conclusão lógica de que tal incumbência não 

causará prejuízo algum ao requerido, e, por outro lado, poderia 

comprometer a subsistência do demandado, se tivesse que arcar com tal 

ônus. Posto isto, tal decisum se adequa perfeitamente aos ditames legais 

insertos no artigo 95 do CPC, e, por corolário, efetiva a instrumentalidade 

processual, segundo a qual o processo não pode ser compreendido 

apenas como um meio de buscar os interesses individuais das partes, 

mas como um instrumento pelo qual o Estado-Juiz efetiva a justiça, de 

modo lídimo e escorreito. Desta feita, não havendo qualquer outra questão 

prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, dou por 

saneado o processo, passando à organização de sua instrução. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

fixo os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). NOMEIO como perito judicial, independentemente de 

compromisso, a Dra. Letícia Rosa de Andrade – CRM/MT nº 9120, para 

realizar a perícia médica na parte autora, no dia 25.08.2020, às 13h20min, 

no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da 

nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante confirmação 

de recebimento (leticia--_a@live.com), consignando-se que o laudo 

pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, contado 

a partir da data da realização da perícia. Considerando a média 

complexidade da causa e o tempo necessário para realização do exame, 

fixo os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem 

suportados pela requerida - diante da justiça gratuita concedida à parte 

autora - e depositados em conta judicial no prazo de 15 (quinze) dias, com 

fulcro no artigo 95, do CPC. APÓS A COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO por 

parte da requerida, INTIME-SE a perita para a realização da perícia, sendo 

que juntamente com o mandado de intimação, deverão ser juntados os 

quesitos das partes a serem apresentados no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso não tenham sido apresentados. Igualmente seja comunicada a Sra. 

perita que terá livre acesso a documentação juntada aos autos. Consigno 

que a parte autora possui o ônus de levar à apreciação da Sra. perita os 

exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu poder, sob 

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

direito. Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para 

manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 
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Floresta, MT, 5 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001343-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001343-83.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração com caráter infringente interpostos pela parte 

autora, contra a decisão retro, a qual nomeou novo perito, agendando 

nova perícia para o dia 14/04/2020, considerando que o perito 

anteriormente nomeado não apresentou o laudo complementar. A certidão 

de Id n. 28296108 atesta acerca da tempestividade dos embargos. A parte 

requerida, ora embargada, requereu o não acolhimento dos Embargos de 

declaração. É o relatório. DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração 

é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso, ou ainda, a 

correção de erro material, existentes na decisão judicial (art. 1.022, 

incisos I, II e III, do CPC). Em análise percuciente dos autos, constato que 

os embargos de declaração interpostos não merecem ser conhecidos, 

vez que houve a apresentação do laudo complementar pelo perito 

nomeado junto ao Id n. 24977148. Contudo, em razão do referido laudo 

restar inconclusivo, a produção de nova prova pericial é necessária para 

elucidar a questão. Desta feita, julgo IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos, e mantenho a decisão atacada pelos seus 

próprios fundamentos. Intimem-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 6 de 

fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003149-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.R. TARIGA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1003149-22.2019.8.11.0007 Vistos. Defiro o pedido 

de consulta, via sistema INFOJUD e RENAJUD, com o escopo de verificar 

acerca da existência bens e/ou valores e veículos registrados em nome 

da parte executada (CNPJ: 12.253.419/0001-34), conforme extrato em 

anexo. A parte autora pretende a constrição de ativos financeiros da 

parte ré, 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, “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 

contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de 

eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela 

instituição financeira em igual”. Ao dispositivo citado, acrescente-se o 

disposto no artigo 36 da Lei n. 13.869, de 05 de setembro de 2019 

segundo o qual a conduta consistente em “decretar”, em processo judicial, 

a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole 

exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte 

configura elementar do ilícito penal punível com pena de detenção de um a 

quatro anos. Esse cenário normativo exige redobrada cautela na 

apreciação do pedido em apreço. Isso porque o Sistema BACENJUD tem 

por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de 

ativos financeiros para todo o sistema bancário. Logo, se o devedor 

possui ativos em múltiplas instituições financeiras, todas elas realizarão o 

bloqueio dos valores, o que implicará em indisponibilidade excessiva, não 

olvidando ainda da possibilidade de incidência sobre ativos protegidos pela 

impenhorabilidade. Ademais, o Sistema BACENJUD estabelece prazos 

rigorosos para envio das ordens de desbloqueio e cumprimento pelas 

instituições financeiras, tramitação que extrapola o prazo de 24 horas 

estabelecido pela norma processual para o cancelamento da 

indisponibilidade excessiva. Não bastassem as características 

operacionais do Sistema BACENJUD, não se pode olvidar ainda que 

havendo controvérsia mínima acerca da suficiência ou exorbitância da 

constrição realizada, impõe-se o estabelecimento do contraditório antes de 

qualquer deliberação do Juízo, por força do artigo 10 do CPC. Essa 

abertura dialética processual, por certo, redundará em extrapolação do 

prazo legal para cancelamento da indisponibilidade excessiva. É notório 

que o Poder Judiciário está no limite de sua capacidade operacional sendo 

absolutamente possível que determinado processo no qual se discute 

indisponibilidade excessiva aguarde impulso oficial por prazo superior a 24 

horas, notadamente porquanto esse tema não é justificativa legal para 

tramitação prioritária do feito, em detrimento dos processos que 

efetivamente reclamam a imediata intervenção judicial. Nesse contexto, a 

solução racional possível, que compatibiliza o respeito às normas vigentes 

com a realidade do Poder Judiciário, é a plena antecipação e esgotamento 

do contraditório para antes da efetivação do bloqueio a fim de que a ordem 

de indisponibilidade seja exarada sem margem para discussão quanto a 

seus limites e formas de execução. Razão disso, DETERMINO a intimação 

da parte autora para (a.) apresentar memória de cálculo atualizada, com 

discriminação pormenorizada da composição do crédito, bem como (b.) 

indicar a conta bancária sobre a qual pretende incidir o bloqueio de ativos 

financeiros via Sistema BACENJUD ou (c.) justificar a impossibilidade de 

fazê-lo (d) manifestar acerca do resultado do sistema INFOJUD e 

RENAJUD. Prazo: 15 dias. Com a manifestação da parte autora, determino 

a intimação da parte executada para que (a.) se manifeste acerca do 

cálculo apresentado,oportunidade para declarar se concorda com o valor 

indicado ou indicar qual o valor incontroverso do credito, bem como (b);) 

se concorda com a constrição de ativos financeiros na conta bancária 

indicada pela parte autora, oportunidade para indicar a conta bancária de 

sua preferência ou efetuar o depósito judicial e o valor a ser bloqueado 

ou, pelo menos, do valor incontroverso e/ou, c) indique bens passíveis de 

penhora. Prazo: 15 dias, sob pena de anuência com informações 

prestadas pelo credor, bem como a utilização do Sistema BACENJUD. Alta 

Floresta, MT, 5 de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IENOMAT-INSTITUTO EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000206-95.2020.8.11.0007 Vistos. Cuida-se de 

ação de reparação de danos c/c lucros cessantes e tutela de urgência 

ajuizada por LEILA APARECIDA RIBEIRO em face de INSTITUTO 

EDUCACIONAL DO NORTE DE MATO GROSSO –IENOMAT – FADAF. Alega 

a parte autora que no dia 14 de junho de 2019 por volta das 20h30min 

estava na sala de aula na Faculdade de Direito de Alta Floresta – FADAF, 

mantida pelo Instituto Educacional do Norte de Mato Grosso – IENOMAT, 

onde cursava o 6º semestre de Enfermagem, quando inesperadamente a 

cadeira em que estava sentada quebrou arremessando -lhe ao chão e na 

tentativa de se proteger apoiou -se com o pulso, vindo a fraturar o braço 

direito, conforme consta nos relatórios médicos e raio X anexados à 

exordial. Com efeito, salienta que possui contrato de trabalho provisório 

junto ao hospital; todavia, encontra-se impedida de exercer suas 

atividades devido à fratura no braço direito, braço qual é utilizado para 

escrever e praticar com destreza as atividades do dia -dia. Desta feita, 

requer a concessão da tutela de urgência, para o fim de determinar à 

Requerida ao pagamento dos lucros cessantes no valor de R$ R$ 

2.655,66 (dois mil e seiscentos e cinquenta e cinco reis e sessenta e seis 

centavos) mensais, referentes à remuneração laboral que a Requerente 

recebia antes do acidente, por período equivalente ao que não pôde 
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exercer seu trabalho. Ao final, requer a procedência da ação para 

condenar a Requerida ao pagamento de R$ R$ 2.655,66 (dois mil e 

seiscentos e cinquenta e cinco reis e sessenta e seis centavos) mensais, 

por igual período ao que a Requerente não pode exercer atividade labora, 

a título de lucros cessantes, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais) a título de danos morais. Com a inicial vieram alguns 

documentos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. Tocante ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela, consistente 

em determinar à requerida ao pagamento dos lucros cessantes no valor 

de R$ 2.655,66, mensais, referentes à remuneração laboral que recebia 

antes do acidente, por período equivalente ao não exercício do seu 

trabalho, não existem, por ora, provas suficientes para agasalharem a 

pretensão antecipatória, vez que ausentes os requisitos do periculum in 

mora e da prova inequívoca, que conduza à verossimilhança da alegação, 

ante a não comprovação da ocorrência do acidente nas dependências da 

faculdade. Portanto, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada. Neste sentido, 

vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍCIO 

REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC - 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERIGO DE 

IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - INDEFERIMENTO DA 

MEDIDA DE URGÊNCIA. É inadmissível a concessão de tutela antecipada, 

ante a ausência de prova inequívoca em prol do convencimento da 

verossimilhança das alegações do requerente, bem como diante do perigo 

de irreversibilidade da medida, como ocorreu nestes autos. (TJ-MG - AI: 

10024133701516002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

25/08/0015, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/08/2015) Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 04 de abril de 2020 , às 

13h30, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. CITE-SE e INTIME-SE o requerido no endereço 

indicado, para comparecimento à solenidade acompanhado 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. INTIME-SE a parte autora na pessoa através de 

sua patrona. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 04 

de fevereiro de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002072-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISTEFANIA SILVA DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO COIMBRA BALSAMAO OAB - MG88941 (ADVOGADO(A))

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002072-12.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração interposto sob o ID 25348060 contra sentença de 

ID 24920512, a fim de retificar a condenação em honorários advocatícios, 

estes, fixados sobre o valor da condenação, para fixá-los sobre o valor 

da causa. Sob o ID 25519389, certificada a tempestividade dos embargos 

apresentados. Manifestação da parte embargada sob o ID 26206783. É o 

sucinto relatório. DECIDO. Conheço dos Embargos, na forma do art. 1.022, 

incisos I, II e III, do CPC, e acolho-os, visto que realmente existe 

contradição na sentença embargada. Perscrutando os autos denoto que, 

de fato, houve erro material na decisão sob o ID 24920512 ao fixar os 

honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando deveria 

tê-los fixado sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, do CPC, frente à ausência de condenação no dispositivo da 

sentença, a qual limitou-se à mera declaração. Assim, diante do efetivo 

erro material existente na sentença embargada, necessário o acolhimento 

dos presentes embargos de declaração. Ante o exposto, ACOLHO os 

Embargos de Declaração interpostos contra a decisão proferida sob o ID 

24920512 e, em consequência, retifico a parte que consta “Arbitro o 

percentual de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da 

condenação” para “Arbitro o percentual de honorários advocatícios em 

10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC”, permanecendo demais previsões inalteradas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Alta Floresta, MT, 6 de fevereiro de 

2020 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-86.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ANDRADE DE AMORIM BAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME (REU)

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (REU)

ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1000420-86.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ELAINE 

ANDRADE DE AMORIM BAIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIS 

DIAS PAIVA POLO PASSIVO: CMR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS 

LTDA - ME 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: 

19/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 

1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000428-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA DA SILVA OAB - 009.872.691-94 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000428-63.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LUCIA HELENA 

DA SILVA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 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: 19/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - 

CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000429-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASTORINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000429-48.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:JOSE 

CASTORINO DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO 
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CARLOS PETRUCCI 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: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000433-85.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000433-85.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:EDER PEREIRA 

DA PAIXAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA PAULA BARELLA, 

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES POLO PASSIVO: SOLIMOES 

TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI 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: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 

14:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 6 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: 1003063-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COLHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZELI APARECIDA PADILHA LEONEL (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: 1003063-51.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ALEXANDRO 

COLHADO EXECUTADO: CLEUZELI APARECIDA PADILHA LEONEL Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte executada em manifestação 

de ID nº 27621082 informou o pagamento no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais) e apresentou proposta de parcelamento do valor 

remanescente, sendo recusado pelo exequente em ID nº 28043525, 

informando que a proposta ofertada não condiz com o valor do débito 

atual, requerendo assim o prosseguimento do feito. Diante do exposto, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente, por conseguinte, 

INTIME-SE o mesmo para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o 

cálculo da dívida atualizado, bem como requerer o que de direito. 

PROCEDA-SE a habilitação da Defensória do Estado do Mato Grosso no 

polo passivo, bem como a sua intimação. Intimem-se. 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: 1000440-77.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OLIVEIRA PINTO RIGUER (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000440-77.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:MARIA OLIVEIRA 

PINTO RIGUER POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

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: 19/03/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000328-11.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERILDU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE SOUSA ALENCAR OAB - MT24819/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JN VEICULOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000328-11.2020.8.11.0007 AUTOR: ERILDU DA SILVA REU: 

JN VEICULOS LTDA Vistos. Antes de apreciar o pedido de antecipação de 

tutela, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a petição inicial, trazendo aos autos comprovante de endereço 

atualizado e em seu nome ou documento que comprove que a parte autora 

reside no endereço apresentado, sob pena de indeferimento do inicial e 

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

6 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: 1002007-80.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL LOPES PIRES ASSIS DE ALMEIDA OAB - RJ52359 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002007-80.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JEAN GARCIA 

DE FREITAS BEZERRA REQUERIDO: ETIHAD AIRWAYS P.J.S.C. Vistos. 

Ausente o relatório em face do permissivo do Art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ETIHAD AIRWAYS 

P.J.S.C. (ID nº. 25899646), alegando omissão havida na sentença de ID nº. 

25522780, por não ter analisado a tese defensiva de prescrição de 

acordo coma Convenção de Montreal. Por seu turno, instado a manifestar, 

o embargado afirmou que a empresa embargante pleiteia a rediscussão do 

julgado por via inadequada, tendo em vista que a sentença foi expressa 

ao abordar o assunto trazido na contestação, o que se vê na petição 

acostada ao ID nº. 26465812. É o necessário. DECIDO. Cinge-se do 

recurso interposto pela embargante a alegação de que a sentença fora 

omissa, sob o argumento de que trouxe em sua tese defensiva o fato de 

que o STF julgou caso que tinha como objeto a verificação do prazo 

prescricional do art. 35 da Convenção de Montreal, aduzindo, ainda, que 

tal ponto abordado não foi objeto de análise deste juízo no julgamento, eis 

que não foi aplicado o referido prazo prescricional. O fato de ter sido 

indeferido o pleito não significa que não foi analisado. Ao contrário o juízo 

analisou a tese apontada pela requerida. E, vale observar que, 

diversamente do que foi suscitado pela embargante, a sentença objurgada 

explanou fundamentadamente o assunto e as razões do seu 

convencimento acerca da não aplicação do prazo prescricional em 

conformidade com a Convenção de Montreal, justificando que “o Tema nº 

210, julgado pelo STF, refere-se a “Limitação de indenizações por danos 

decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de 

Varsóvia”, e no caso em apreço o autor não pleiteia qualquer dano 

material, mas tão somente a indenização por danos morais pelo atraso de 

15 (quinze) horas de seu voo internacional”, inexistindo, pois, a omissão 

apontada. É cediço geral que os embargos declaratórios devem ser 

manejados com o escopo de elucidar obscuridade, de afastar contradição, 
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suprimir omissão ou dúvida ou ainda corrigir erro material existente no 

julgado, consoante dicção dos artigos 48 e 49 da Lei nº. 9.099/95 e 1.022 

do CPC. In casu, vejo que não ocorreu qualquer das situações específicas 

estabelecidas na legislação supratranscrita, eis que a insurgência da 

parte embargante se dá quanto ao mérito da causa e o entendimento 

judicial quanto ao seu pedido, e, persistindo discordância, deverá valer-se 

da via adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 25899646, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Camilla 

Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 18 de dezembro de 2019. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005335-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES OAB - MT26186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO A J RENNER SA (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 06 de 

Fevereiro de 2020, às 14h20min, bem como da LIMINAR DEFERIDA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005214-87.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN ANNE BACK (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA CAMPOS FILLES LOTFI OAB - MS11755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI (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: 1005214-87.2019.8.11.0007 INTERESSADO: KAREN ANNE 

BACK REQUERIDO: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI Vistos. Proceda-se o 

cadastramento do advogado/requerido para receber as intimações. Tendo 

em vista a justificativa apresentada pela parte requerida, alegando 

impossibilidade de comparecimento em audiência de conciliação e, em 

atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, 

notadamente o da autocomposição, DEFIRO o pedido formulado pela parte 

requerida para realização do ato por meio de videoconferência, nos 

termos do § 3º, do art. 236, do Código de Processo Civil. Para tanto, 

deverá acessar o seguinte link: https://call.lifesizecloud.com/613087 na 

data e horário designado para audiência, qual seja: 12 de fevereiro de 

2020, às 13:20 (horário local - UTC-4), bem como inserir o código de 

verificação a ser fornecido pela Secretaria da Vara através de contato 

telefônico. Intime-se a parte requerida da presente decisão. Intime-se a 

parte autora, consignando que deverá comparecer na sala de audiências 

do Juizado Especial Cível de Alta Floresta (Quarta Vara) no dia e horário 

acima especificados, assinalando que a ausência injustificada ao ato 

ensejará na extinção do processo e condenação ao pagamento das 

custas processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 6 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138467 Nr: 2135-25.2016.811.0007

 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): Anderson Henrique Kaveski Tomachak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Tramontin - 

OAB:26187

 Certifico que procedo a intimação da Dra. Andréia Tramontin, do inteiro 

teor do despacho de fl. 43, bem como de que foi revogado o ato de 

nomeação dativo de fl. 42 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154969 Nr: 3532-85.2017.811.0007

 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): Alex Primo da Silva

 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. 76, bem como de que foi 

revogado o ato de nomeação dativo de fl. 64 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166528 Nr: 2280-13.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan Felipe Pereira Nunes, Júlio Cesar 

Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Altair Nery - 

OAB:24476/MT, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:53553

 Certifico que procedo a intimação do Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, 

do inteiro teor do despacho de fl. 158, bem como de que foi revogado o 

ato de nomeação dativo de fl. 115 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167951 Nr: 3003-32.2018.811.0007

 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): Júlio Cesar Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que procedo a intimação do Dr. Luiz Fernando Cassilhas Volpe, 

do inteiro teor do despacho de fl. 159, bem como de que foi revogado o 

ato de nomeação dativo de fl. 131 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169982 Nr: 3985-46.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Venek de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Cezar Volpe 

Navarro - OAB:24823/MT

 Certifico que procedo a intimação do Dr. Leonardo Cezar Volpe Navarro, 

do inteiro teor do despacho de fl. 70, bem como de que foi revogado o ato 

de nomeação dativo de fl. 63 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170020 Nr: 4021-88.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elislaine Leila Lopes, Michelle Rodrigues de 

Almeida, Denis José Nodari, Fernando Henrique de Oliveira Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Cezar Volpe Navarro 

- OAB:24823/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Cezar Volpe 

Navarro - OAB:24823/MT

 Certifico que procedo a intimação do Dr. Leonardo Cezar Volpe Navarro, 

do inteiro teor do despacho de fl. 174, bem como de que foi revogado o 

ato de nomeação dativo de fl. 160 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171371 Nr: 4636-78.2018.811.0007

 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): Cleiton Rangel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Reis de Oliveira 

Portela - OAB:13.778-A/MT

 Certifico que procedo a intimação da Dra. Isabela Reis de Oliveira Portela, 

do inteiro teor do despacho de fl. 61, bem como de que foi revogado o ato 

de nomeação dativo de fl. 46 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171812 Nr: 4837-70.2018.811.0007

 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): Robson da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Cezar Volpe 

Navarro - OAB:24823/MT

 Certifico que procedo a intimação do Dr. Leonardo Cezar Volpe Navarro, 

do inteiro teor do despacho de fl. 76, bem como de que foi revogado o ato 

de nomeação dativo de fl. 65 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174180 Nr: 6011-17.2018.811.0007

 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): Renan Fernando Pegorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALTAIR NERY - 

OAB:24476/O

 Certifico que procedo a intimação do Dr. José Altair Nery, do inteiro teor 

do despacho de fl. 62, bem como de que foi revogado o ato de nomeação 

dativo de fl. 42 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185669 Nr: 5437-57.2019.811.0007

 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): Ediel dos Santos Bartziki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Tramontin - 

OAB:26187

 Certifico que procedo a intimação da Dra. Andréia Tramontin, do inteiro 

teor do despacho de fl. 38, bem como de que foi revogado o ato de 

nomeação dativo de fl. 37 dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-48.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CASTORINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (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: 1000429-48.2020.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE 

CASTORINO DE CAMPOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de concessão de tutela provisória, visando a 

retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito. 

Analisando os documentos apresentados, em confronto lógico com os 

argumentos expendidos pela parte autora, verifico presentes os requisitos 

exigidos para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, a probabilidade do direito está revelada pelos 

documentos acostados aos autos, deles transparecendo a razoabilidade e 

plausibilidade do direito invocado. De igual modo, o perigo de dano é 

evidente, pois todos sabem que são funestos os prejuízos decorrentes 

dos registros insertos nos órgãos que restringem o crédito, trazendo 

efeitos negativos de maior relevância e gerando prejuízos irreparáveis. 

Ademais, não se pode tolher da parte autora o direito de discutir a questão 

em Juízo, sendo que até decisão judicial a respeito não deve figurar no rol 

de inadimplentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRADA DO NOME 

DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA -POSSIBILIDADE – PRAZO 

PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – RAZOÁVEL – DILAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE DESACERTO DA MAGISTRADA DE PISO – MANTIDA – ASTREINTE – 

ART 461, §§ 4º E 5º DO CPC - VALOR COMPATÍVEL – REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. Recurso conhecido e 

desprovido. A astreinte é uma técnica de tutela coercitiva e acessória, que 

visa a pressionar o réu para que este cumpra mandamento judicial, sendo 

a pressão exercida através de ameaça ao seu patrimônio, 

consubstanciada em multa periódica a incidir em caso de descumprimento. 

Estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, 

sobretudo em se tratando de relação de consumo, não há ilegalidade do 

magistrado que defere liminar para retirada do nome do autor dos registros 

insertos nos órgãos que restringem crédito sob pena de aplicação de 

multa diária. Não se afigura qualquer excesso o valor arbitrado (R$ 

500,00), estando dentro do princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Na fase executória, se houver excesso, o magistrado 

poderá decotar o valor para patamar mais justo, tratando-se de decisão 

momentânea. Não há qualquer exigüidade o prazo concedido para 

cumprimento da obrigação que não contem qualquer complexidade (48 

horas).” (AI 155563/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015). Assim, por estarem presentes os requisitos legais no caso 

em questão, que versa sobre relação de consumo, o deferimento da tutela 

de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 

6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte 

requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros 

restritivos ao crédito, referente ao débito objeto da presente demanda, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. CITE-SE a parte reclamada, a fim de comparecer à audiência 

de conciliação designada. INTIMEM-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1005289-29.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA (AUTOR)

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:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 1005289-29.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LINDIOMAR 

ARAUJO DA SILVA AUTOR: LINDIOMAR ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Infere-se dos autos que a parte requerente até a presente data não 

comprovou nos autos o cumprimento da obrigação de fazer determinada 

em decisão liminar (Id nº 27422887). Por sua vez, a parte autora informou 

em petição de Id nº 28026863 o descumprimento da obrigação. Em última 

análise, em consulta ao banco de dados do SPC/SERASA nesta data, 

constata-se a existência de restrições junto ao CNPJ da parte autora, que 

é empresário individual, conforme extrato anexo. Desta feita, 

considerando o descumprimento da ordem liminar, DETERMINO que seja 

novamente intimada a parte ré para cumprimento da liminar, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, devendo comprovar o cumprimento da obrigação 

nos autos, sob pena de majoração da multa diária para R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitado ao montante de 5.000,00 (cinco mil reais). 

Consigne-se na intimação a advertência de que, persistindo o 

descumprimento, o responsável estará sujeito à sanção civil (multa 

cominatória já fixada) e poderá sujeitar-se, ainda, à sanção penal (crime 

de desobediência). Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 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))

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000412-12.2020.8.11.0007 AUTOR: GUSTAVO OKDE 

CARVALHO REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de pedido de tutela de urgência objetivando 

que a parte requerida se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de 

energia elétrica, se abstenha de incluir o nome da requerente no rol de 

inadimplentes, e ainda, promova a suspensão da cobrança relativa ao 

débito discutido no presente processo. Compulsando os autos, verifico 

presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela provisória 

pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser deferida a 

tutela de urgência pretendida pela requerente, senão vejamos. A 

probabilidade do direito está revelada pelos documentos que instruem a 

petição inicial, através dos quais é evidenciada a verossimilhança das 

alegações da parte autora. De igual forma, o perigo de dano é evidente, 

pois o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial prestado pela 

concessionária de serviço público, conforme preceitos jurisprudenciais 

que transcrevo adiante: “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). 

“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). Por conseguinte, quanto a inclusão do nome do autor no rol de 

inadimplentes, o perigo de dano também é evidente, pois todos sabem que 

são funestos os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos 

que restringem o crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. 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 MEDIDA LIMINAR para determinar que a requerida: 

1) 1) se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica 

da unidade consumidora n.º UC nº 6/1755037-7 pelo não pagamento do 

débito objeto da presente demanda; 2) 2) se abstenha de negativar o 

nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito; e 3) 3) 

promova a suspensão da cobrança do débito ora discutido. Caso a parte 

requerida já tenha realizado os atos acima descritos, determino a imediata 

retirada do nome do autor dos órgãos de proteção, bem como o 

restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Em caso de 

descumprimento da presente decisão, a parte requerida incorrerá em 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Advirto a parte autora 

que a presente medida liminar não a isenta de pagar as demais contas que 

porventura lhe sejam cobradas no decorrer do tramite da presente ação, 

mas apenas a conta que foi trazida para ser discutida em Juízo, ou seja, a 

fatura referente ao mês de Dezembro/2019, no valor de R$ 3.221,32. 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, 6 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: 1001989-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BRONETTI AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1001989-59.2019.8.11.0007. REQUERENTE: HENRIQUE BRONETTI 

AFONSO REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

HENRIQUE BRONETTI AFONSO em face de BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A., todos qualificados. Pois bem. O pedido autoral é 

improcedente, senão vejamos. Verifico que o cerne da questão gira em 

torno do descontentamento da parte autora em virtude do cancelamento 

de sua conta corrente e a negativa da empresa reclamada em proceder 

com a restituição dos valores pagos relativos a um plano de previdência 

privada denominado “MULTIPLANO GERAÇAO 2” pagando no total R$ 

1.000,00 (um mil reais), que foram descontados mensalmente de sua 

conta. Todavia, verifico que a situação posta em exame decorreu 
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exclusivamente por culpa do próprio autor, ou seja, a empresa reclamada 

comprovou com suporte documental que o respectivo plano fora 

cancelado em virtude da ausência de fundos em sua conta, cumprindo 

assim com o disposto no art. 373, inciso II do CPC. Nesse sentido: (GRIFO) 

“EMENTA Cancelamento do contrato de previdência privada do autor pela 

ré em razão do inadimplemento do participante. Alegação de falta de 

informação e falha nos serviços. Sentença improcedente. Apelo do 

demandante. Decisão do Relator que negou seguimento ao apelo. 

ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. Inexistência das hipóteses elencadas no art. 

535, I e II do diploma processual civil que ensejam a declaração pretendida. 

Questões que foram devidamente apreciadas e debatidas. Impossibilidade 

de rediscussão da causa. O recurso de embargos de declaração não é o 

meio adequado para se reapreciar matéria já decidida. EMBARGOS 

REJEITADOS. TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00017878820078190204 RIO DE 

JANEIRO BANGU REGIONAL 1 VARA CIVEL (TJ-RJ) Jurisprudência / Data 

de publicação: 12/03/2015” Desta feita, a meu ver, não houve lesão a 

nenhum dos bem jurídicos acima mencionados, bem como, o Reclamante 

não comprovou que tenha sofrido qualquer prejuízo de cunho 

extrapatrimonial, fato este que afasta a ocorrência de dano moral e leva 

consequentemente a improcedência da ação em todos os seus termos. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTES os 

danos morais. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT11665-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1002341-51.2018.8.11.0007. REQUERENTE: THIAGO STUCHI REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Por imperativo cronológico, passo a análise das 

preliminares arguidas: I – ILEGITIMIDADE ATIVA Tal preliminar não merece 

amparo, pois verifico nos documentos juntados à petição inicial consta 

como advogado prestador dos serviços a parte autora. II – 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA Rejeito a 

preliminar da defesa no tocante à incompetência deste juízo em razão da 

matéria, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ainda no que tange a 

prefacial de ausência de interesse de agir, bem como pela inépcia, pelo 

fato de ânimo do réu em contratar, se confunde com o mérito da demanda, 

e será analisada no transcorrer da sentença. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por THIAGO 

STUCHI REIS DE OLIVEIRA em face de JUSINEI ORTIZ DE CARVALHO, 

todos qualificados. No presente caso restou incontroverso que o Autor, 

que é advogado, foi constituído pelo réu para prestação de serviços 

jurídicos para elaboração de diversas minutas, entre elas “minuta de 

aditivo a contrato”, “minuta de alteração contratual da empresa Auto Posto 

Ortiz”, “minuta de declaração”, “minuta de notificação extrajudicial” e 

embargos de terceiro, sem que houvesse pagamento pelos serviços 

prestados. A constante troca de e-mails comprova de forma satisfatória 

que os valores pelos serviços prestados seriam de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), a serem pagos quando da entrega dos serviços. A alegação da 

ausência de contrato de honorários, conforme faz crer o requerido, não o 

exime de arcar com o compromisso assumido. Ressalta-se que o fato de o 

contrato ser de natureza verbal não afasta a pretensão do autor à 

contraprestação, pois não prejudica a relação profissional existente com o 

réu. A retribuição pecuniária é direito do advogado, derivado da prestação 

dos serviços advocatícios, independente de forma, nos termos do art. 22, 

caput, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94). A assertiva trazida 

pelo réu, de que não teria tido intenção de contratar os serviços do autor, 

dado que não concordou com os valores cobrados, não restou 

demonstrado, pois nada veio ao feito no sentido de que não tinha intenção 

de contratar. Ao contrário, restou cabalmente demonstrado que esse 

consentiu com os valores e na confecção dos serviços, conforme e-mail 

enviado no dia 18/08/2016, por meio do qual o requerido manifestou 

expressa anuência aos serviços a serem prestados pelo autor e ao valor 

dos honorários advocatícios (Id nº 13947502). Portanto, existindo 

prestação de serviço advocatício, com resultado efetivo, pertinente o 

pleito de remuneração, por parte do advogado ora reclamante, ainda que 

não tenha havido convenção. Relativamente ao quantum devido, o autor 

fundamenta sua pretensão no pactuado verbalmente com o réu. Todavia, 

não havendo pactuação expressa sobre o valor de cada serviço, tenho 

que os honorários advocatícios não devem ser fixados em montante 

superior ao contido na tabela honorária da OAB, salvo em casos de labor 

árduo e complexo, o que não é caso, pois, pelo que se extrai dos autos, 

os trabalhos consistiam na elaboração de minutas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE 

JURÍDICA DO PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO, NO CASO. 

CONTRATO VERBAL. A remuneração pelo trabalho, como regra, não 

depende de formalização, sendo devida pelo trabalho efetivamente 

prestado, o qual não se presume gratuito. A inequívoca e incontroversa 

prestação dos serviços implica sejam arbitrados honorários em 

remuneração compatível com o trabalho e a importância econômica da 

questão. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Distribuição dos ônus sucumbenciais 

que observa o efetivo decaimento de cada parte. Sentença confirmada 

por seus próprios e jurídicos fundamentos. Não verificada a inadequação 

alegada, resta mantida a fixação dos honorários sucumbenciais devidos 

pelo réu aos procuradores da autora. NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS 

OS APELOS.” No caso concreto, constata-se que o autor prestou parte 

dos serviços pactuados, eis que não houve a interposição de embargos 

de terceiro. Desse modo, tenho que os valores postulados na peça 

inaugural não podem ser acolhidos, impondo-se que os honorários 

advocatícios, pelos serviços prestados e referidos nos autos, fiquem num 

valor equivalente a 50% do montante contratado, qual seja, no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). DISPOSITIVO Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para 

CONDENAR o réu a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

título de honorários advocatícios ao autor, acrescido de correção 

monetária, pela variação do INPC, e juros moratórios no percentual de 1% 

(um por cento), ambos contados a partir da citação. DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003106-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SCHINEIDER VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))
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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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003106-85.2019.8.11.0007. REQUERENTE: RAQUEL SCHINEIDER VEIGA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e 

provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do 

mérito. A Reclamante propôs a presente ação objetivando ser ressarcida 

por danos morais e materiais em razão da suspensão indevida no 

fornecimento de energia em sua propriedade, aduzindo que em 

decorrência da falha na prestação de serviços da empresa reclamada 

sofreu prejuízos com a perda de 400 litros de leite. Assevera que buscou 

ressarcimento perante a empresa reclamada, sem lograr êxito, motivando 

a propositura da presente ação. No mérito, a Reclamada aduz pela 

inocorrência do dever de indenizar, visto que a UC da autora é atendida 

por tensão superior a 2,3 KV, bem como não comprovou a quantidade de 

litros de leite perdidos, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos 

da inicial. Pois bem. O pedido autoral é procedente, senão vejamos: A 

relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente à incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. Considerando a relação de consumo 

que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do 

Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que 

são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas 

prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Insta pontuar que a 

Reclamante trouxe aos autos todos os documentos necessários a fim de 

justificar a inversão do ônus da prova a seu favor. Em contrapartida, 

verifico que a reclamada não trouxe aos autos qualquer elemento a fim de 

modificar os direitos da parte autora, conforme determina dicção do art. 

373, inciso II do NCPC. Ademais, verifico que a mesma protocolou pedido 

administrativo de ressarcimento, o que no meu entendimento reforça a 

tese que a suspensão no fornecimento de energia contribuiu de maneira 

imediata para a perda do leite alegados pela reclamante. Desse modo, 

reconhecer a falha na prestação de serviço é medida que se impõe. 

Nesse contexto tenho claro o dano material sofrido pela autora em virtude 

da péssima prestação de serviços da reclamada, que não prestou os 

serviços nos limites do imposto em Lei e na norma regulamentadora e 

tampouco deu atenção as diversas solicitações administrativas para 

restabelecimento do serviço e ressarcimento do prejuízo sofrido. É 

evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é 

admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao 

consumidor. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o 

que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que 

se trata de relação consumerista. Sobre o tema a Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso já definiu, vejamos: “E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL E MORAL – QUEIMA DE 

CÂMARA FRIA, FREEZER E ILHA DE ALIMENTOS – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR. A parte Recorrida 

comprovou nos autos que, em decorrência de forte oscilação de energia, 

teve um freezer, uma câmara fria e uma ilha de alimentos danificados, o 

que comprometeu o funcionamento do seu restaurante, amargando 

prejuízo material com os reparos dos aparelhos e perda de estoque de 

alimentos congelados, tudo devidamente comprovado por meio de notas 

fiscais. A Ré alega exaustivamente em sua defesa que não ocorreu 

oscilação de energia no estabelecimento da Recorrida, contudo, junta 

documento que comprova a falha. Vejamos: O documento acima aponta 

que em 01/07/2016 ocorreu uma falha na “conexão do pingador do 

padrão”, sendo o possível causador da oscilação que resultou na queima 

dos aparelhos eletrônicos da Recorrida. Portanto correta a sentença que 

lhe impôs a condenação respectiva. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou 

seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, 

comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg 

no Ag 742489/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador 

Convocado do TJ/BA -, DJe de 16/09/2009).” No caso em comento, 

verifica-se o nexo causal entre o ato omissivo praticado pela 

concessionária em negar ressarcir a autora, desta feita, considerando a 

falha no serviço prestado pela Reclamada, surge o dever de indenizar 

materialmente no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

referentes prejuízos com a perda de 400L de leite, R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) referentes aos prejuízos com a perda de carne bovina, 

R$ 200,00 (duzentos reais) com gastos com remédios bovinos, bem como 

lucros cessantes no valor de R$ 491,40 (quatrocentos e noventa e um 

reais e quarenta centavos). No que tange aos danos morais, reconhecer a 

falha na prestação de serviço é medida que se impõe. Nesse contexto 

tenho claro o dano moral sofrido pela autora, ao sentir-se ludibriada pela 

Reclamada que não prestou os serviços nos limites do imposto em Lei e na 

norma regulamentadora. É evidente que há, nesses casos, falha na 

prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela 

qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, assumem o risco 

da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir 

possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista. 

Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já definiu, 

vejamos: “E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL E 

MORAL – QUEIMA DE CÂMARA FRIA, FREEZER E ILHA DE ALIMENTOS – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR. A parte 

Recorrida comprovou nos autos que, em decorrência de forte oscilação 

de energia, teve um freezer, uma câmara fria e uma ilha de alimentos 

danificados, o que comprometeu o funcionamento do seu restaurante, 

amargando prejuízo material com os reparos dos aparelhos e perda de 

estoque de alimentos congelados, tudo devidamente comprovado por meio 

de notas fiscais. A Ré alega exaustivamente em sua defesa que não 

ocorreu oscilação de energia no estabelecimento da Recorrida, contudo, 

junta documento que comprova a falha. Vejamos: O documento acima 

aponta que em 01/07/2016 ocorreu uma falha na “conexão do pingador do 

padrão”, sendo o possível causador da oscilação que resultou na queima 

dos aparelhos eletrônicos da Recorrida. Portanto correta a sentença que 

lhe impôs a condenação respectiva. DANO MORAL CONFIGURADO. O 

dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou 

seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, 

comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg 

no Ag 742489/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador 

Convocado do TJ/BA -, DJe de 16/09/2009).” Assim comprovado o 

comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, 

valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar 

a condição econômica das partes, arbitro a indenização por danos morais 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a extensão do dano 

e as condições financeiras da reclamante e da reclamada. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados a exordial 

para o fim de: A) CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 

1.361,20 (mil e trezentos e sessenta e um reais e vinte centavos), 

corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso; B) CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação. DECLARO extinto o processo, com 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 
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nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003040-08.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA LUIZA PEGORINI (REQUERENTE)

DEIVID FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1003040-08.2019.8.11.0007. REQUERENTE: DEIVID FERNANDES DOS 

SANTOS, PAMELA LUIZA PEGORINI REQUERIDO: MM TURISMO & 

VIAGENS S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, vislumbro 

que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Por imperativo 

cronológico, passo a análise das preliminares arguidas: I – ILEGITIMIDADE 

ATIVA Em que pese os argumentos lançados pela Reclamada quanto a 

preliminar de ilegitimidade ativa, essa não merece prosperar. Isto porque 

quem em tese sofreu os danos morais foram os autores, que se viram 

prejudicados no momento do embarque. Dessa forma, legítimos são para 

figurar no polo ativo, ficando assim, afastada a preliminar. II – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA A preliminar em comento, a toda evidência, não 

merece guarida, uma vez que tratando-se de relação de consumo a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo a reclamada responder pelos prejuízos causados aos 

consumidores em decorrência da assunção de riscos da atividade. 

Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS propostas por DEIVID 

FERNANDES DOS SANTOS e PAMELA LUIZA PEGORINI em face de 

MAXMILHAS – MM TURISMO & VIAGENS S.A, todos qualificados. 

Sustentam os autores que adquiriram passagens aéreas da requerida e, 

ao chegarem ao aeroporto para embarque, foram informados que o voo 

para aquele dia havia sido cancelado, tendo que arcar com gastos de 

passagem aérea em outra companhia para chegar ao local de destino, 

motivando a propositura da presente ação. Citada, a reclamada ofertou 

contestação, sustentando pela inexistência de ato ilícito praticado, pois a 

responsabilidade no evento danoso em discussão é da companhia aérea, 

pugnando pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. 

Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, temos que a relação 

é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar as regras do CDC, 

especialmente para considerar a inversão do ônus da prova como direito 

subjetivo do autor, aplicando as devidas consequências. Definida estas 

questões precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A parte 

autora comprova satisfatoriamente a aquisição da passagem para o dia e 

hora marcados. Certo também e inconteste que não usufruíram do serviço 

contratado na forma estipulada no contrato de transporte aéreo. A 

reclamada, por sua vez, não trouxe elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. In casu, 

restou incontroverso a ocorrência do cancelamento do voo na data e hora 

marcados contratados pelos autores, e a submissão dos passageiros a 

incerteza de horários, sem receber qualquer atendimento no que diz 

respeito a descanso, refeições etc., situação esta, extremamente 

estressante. Logo, existindo um lastro probatório suficiente pela parte 

autora, e a mingua de outros documentos que isentem as reclamadas, 

tenho que o defeito na prestação de serviço deve ser reparado. Os 

artigos 186 e 927 ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 

186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim, tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na 

medida em que a Reclamada deixou de fornecer serviço adequado. Com 

isso, não há que se falar em inocorrência de danos morais aos 

Reclamantes, isso porque a ocorrência da falha na prestação dos 

serviços de transporte aéreo ocasionou uma série de transtornos e 

incômodos aos viajantes, uma vez que foram surpreendidos com o 

cancelamento do voo no dia do embarque. O dano moral passível de 

indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, 

integridade corporal, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Assim, inquestionável, o dever de indenizar, 

eis que caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo desnecessário, nestes 

casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta. Nesse sentido, nossa Egrégia Turma Recursal 

firmou o seguinte entendimento: “RECURSO INOMINADO CÍVEL - 

TRANSPORTE AÉREO - DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR 

- FATO NÃO COMPROVADO - APLICAÇÃO DO CDC - DANOS MORAIS 

DEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR 

- VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL COM O DANO SOFRIDO PELO 

RECORRIDO E COM A CAPACIDADE FINANCEIRA DA RECORRENTE - 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (RI 2042/2011, DR. MARIO 

ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

05/10/2011, Publicado no DJE 25/11/2011)” Por outro lado, com relação ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral, 

por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbindo, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim se 

expressou Humberto Theodoro Júnior, conforme o qual “o mal causado à 

honra, à intimidade, ao nome, em princípio, é irreversível. A reparação, 

destarte, assume o feito apenas de sanção à conduta ilícita do causador 

da lesão moral. Atribui-se um valor à reparação, com o duplo objetivo de 

atenuar o sofrimento injusto do lesado e de coibir a reincidência do agente 

na prática de tal ofensa, mas não como eliminação mesma do dano moral.” 

(in, A liquidação do dano moral. Ensaios Jurídicos – O Direito em revista, 

IBAJ – Instituto Brasileiro de Atualização Jurídica, RJ, 1996, vol. 2, p. 509). 

Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a 

vulnerabilidade financeira da reclamante, bem como demais circunstancias 

em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais a cada 

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

acarretar em enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO Diante do exposto 

e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim 

de CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais a cada autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor 

com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 

do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). DECLARO extinto o 

processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. 

Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 06 de fevereiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 143341 Nr: 4798-44.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37420

 "(...)6. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito 

da Vara Criminal e Execução Penal de São Sebastião do Paraíso/MG, o 

suscitado, em conformidade com o parecer ministerial.Assim, o pleito 

defensivo não prosperará, devendo os autos permanecerem em tramite 

neste Juízo. Outrossim, não vislumbro a ocorrência de qualquer das 

situações descritas no artigo 397, do CPP, razão pela qual não entendo 

que seja caso de absolvição sumária.Assim, designo audiência de 

instrução de julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2020 às 

16h00min.INTIMEM-SE a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.Cumpra-se expedindo o necessário.Alta Floresta/MT, 14 de 

agosto de 2019. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 143341 Nr: 4798-44.2016.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37420

 Processo n.º 4798-44.2016.811.0007

Código 143341

 VISTOS, ETC.

Por necessidade de readequação da pauta, REDESIGNO a audiência para 

o dia 25 de junho de 2020, às 16h00min.

 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 Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 172463 Nr: 5164-15.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Cristian Cordeiro Aragon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho Junior - OAB:MT/3735

 Processo n.º 5164-15.2018.811.0007

Código: 172463

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Consigno que nesta data, as informações processuais referentes ao HC 

n. 558.690/MT foram prestadas à Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de 

Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça.

 Outrossim, considerando a certidão à fl. 525, DETERMINO a intimação 

pessoal do pronunciado para constituir advogado para apresentar suas 

razões recursais, nos autos no prazo legal, informando-o que se não fizer 

ser-lhe-á nomeado Defensor Público, as suas expensas.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163284 Nr: 679-69.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Benedito de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

 INTIMAÇÃO do Réu, na pessoa do seu Procurador constituído nestes 

autos, para apresentação de suas alegações finais, no prazo legal.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001505-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAIR FULGENCIO DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001505-49.2016.8.11.0007 OSMAIR FULGENCIO DE FARIAS 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004068-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004068-11.2019.8.11.0007 EDIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA 

INSS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o Procurador da parte autora acerca da perícia 

médica designada para o dia 13/02/2020, às 14:00 horas nas 

dependências do Fórum, com a médica perita Fernanda Marchesi Nishioka. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004812-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ILDES DE CARVAHO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004812-06.2019.8.11.0007 MARIA ILDES DE CARVAHO 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 
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CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 22/02/2020, 

às 09:40 horas na Clinica Magnólia, sito na Rua F, Setor F, Alta Floresta, 

com o médico perito Diego Marcelo Muller. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005604-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CARDOSO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005604-57.2019.8.11.0007 CLARICE CARDOSO MOREIRA 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de 

fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000017-54.2019.8.11.0007 JURACI FELIX DA SILVA AGENCIA 

DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS e outros IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000142-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLEONICE DE LIMA (REQUERENTE)

NELSINHO DE LIMA (REQUERENTE)

JANETE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

JULIANA CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)

ODAIR ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

GEOVANE ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

JOSUE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

FRANCISCO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

JEAN ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

M. B. D. L. (REQUERENTE)

JOSE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ALEX BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

PETRONILIO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

LUCAS BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

NELSO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ADELSON BATISTA DA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE LIMA (INVENTARIADO)

JOSEFA MARIA DE LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000142-56.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: FRANCISCO BATISTA DE LIMA, JOSE BATISTA DE LIMA, 

JANETE BATISTA DE LIMA, JULIANA CRISTINA DE LIMA, CLEONICE DE 

LIMA, SUELI APARECIDA DE LIMA DE OLIVEIRA, NELSO BATISTA DE 

LIMA, PETRONILIO BATISTA DE LIMA, JOSUE BATISTA DE LIMA, 

NELSINHO DE LIMA, LUCAS BATISTA DE LIMA, ADELSON BATISTA DA 

LIMA, ALEX BATISTA DE LIMA, M. B. D. L., GEOVANE ALVES DA CRUZ, 

JEAN ALVES DA CRUZ, ODAIR ALVES DA CRUZ INVENTARIADO: 

JOSEFA MARIA DE LIMA, MIGUEL FRANCISCO DE LIMA Vistos. Tendo em 

vista haver interesse de incapaz, já que a menor Miliam não atingiu a 

maioridade, dê-se vista dos autos para o Ministério Público, após, voltem 

os autos conclusos para sentença. CIÊNCIA AO MPE. Alta Floresta/MT, 06 

de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-57.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA FONTANA CANDIDO (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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000021-57.2020.8.11.0007 ANGELA MARIA FONTANA 

CANDIDO INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para apresentar réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005539-62.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. C. (EXEQUENTE)

J. M. C. (EXEQUENTE)

Z. O. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. C. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1005539-62.2019.8.11.0007 T. M. C. e outros (2) JONATAS GODOI 

CORREIA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação 

nos presentes autos acerca da justificativa e documentos apresentados 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001414-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

LEANDRO KUNTZ (EXECUTADO)

ELOIR CELSO KUNTZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001414-56.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA - EPP, 

ELOIR CELSO KUNTZ, LEANDRO KUNTZ Vistos. Acerca da presente 

impugnação à arrematação, dê-se vista à Exequente para, querendo, em 

15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, após, VOLTEM-ME conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 11 de dezembro de 2019. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005526-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE BRANDAO DE ALMEIDA ARAUJO (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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1005526-63.2019.8.11.0007 SIMONE BRANDAO DE ALMEIDA 

ARAUJO SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004992-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA MARCELINO PATEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS CRUZ OAB - MT17914/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS BIAZOTTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT0012644S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1004992-22.2019.8.11.0007 HILDA MARCELINO PATEL JOAO 

CARLOS BIAZOTTO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para 

manifestação nos presentes autos acerca dos embargos monitórios, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000035-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CARLINDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE MUNIZ RIBEIRO OAB - MT16325 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000035-12.2018.8.11.0007 MUNICIPIO DE CARLINDA 

GERALDO RIBEIRO DE SOUZA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

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

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para acerca da certidão ID 28731796, bem como para indicar o atual 

endereço de seu constituinte, no prazo de 05 (cinco) dias, afim de 

viabilizar a sua intimação para a audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 16/03/2020 às 15:30 horas. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000063-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALCEBIADES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000063-43.2019.8.11.0007 ANTONIO ALCEBIADES INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS IMPULSIONAMENTO POR 

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

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação acerca da certidão ID 28939530, bem 

como para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de fevereiro 

de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001385-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO QUIRINO CANDIDO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO AMORIM LTDA - ME (EXECUTADO)

GLACIETE CARDOSO DE AMORIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA 1001385-06.2016.8.11.0007 

BANCO DO BRASIL SA SUPERMERCADO AMORIM LTDA - ME e outros (2) 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do exequente para manifestação nos presentes 

autos acerca do resultado negativo obtido na busca de bens e ativos 

financeiros do(s) executado(s) pelo sistema Infojud conforme documentos 

ID 25975615; 25975617; 25975619 e 25975623, bem como para requerer 

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

havendo, encerro o presente. Alta Floresta, 6 de fevereiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1003812-68.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERCIO VILMAR KYNAST (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003812-68.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

CELSO CRESPIM BEVILAQUA JUNIOR REU: DERCIO VILMAR KYNAST 

Vistos. Aguarde-se até o decurso do prazo estabelecido (10/02/2020) no 

acordo firmado entre às partes, após, INTIME-SE o Requerente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informe se houve ou não o adimplemento do 

acordo celebrado. Por fim, VOLTEM-ME os autos conclusos. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 06 de fevereiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 16/2020-CNparO Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz 

de Direito Diretor do Fórum em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...CONSIDERANDO que o servidor PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ, 

Matrícula nº 32627, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastado de suas 

funções por motivo de compensatórias, no período de 6.2.2020 a 

10.2.2020;RESOLVE:     DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA 

LIMA CASTALDELLI, Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para 

exercer a função de Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal 

desta Comarca, no período de 6.2.2020 a 10.2.2020.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 5 de fevereiro de 2020.CARLOS 

AUGUSTO FERRARI JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO   EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGALDF/mgstable

 PORTARIA N. 16/2020-CNpar

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do Fórum 

em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO que o servidor PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ, 

Matrícula nº 32627, Analista Judiciário - PTJ, designado Gestor Judiciário 

da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, estará afastado de suas 

funções por motivo de compensatórias, no período de 6.2.2020 a 

10.2.2020;

RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor VITOR EDUARDO ROCHA LIMA CASTALDELLI, 

Matrícula nº 20779, Analista Judiciário - PTJ, para exercer a função de 

Gestor Judiciário da Secretaria da 1ª Vara Criminal desta Comarca, no 

período de 6.2.2020 a 10.2.2020.

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

Barra do Garças, 5 de fevereiro de 2020.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

DF/mgs

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 102437 Nr: 7440-09.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Cardoso de Souza, Edson Cardoso de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1.INTIME-SE a parte Exequente para se manifestar acerca da Exceção de 

Pré-executividade de fls. 75/77, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me concluso~.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272098 Nr: 2356-46.2018.811.0004

 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: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. K. de Oliveira Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fran Karlos de Oliveira - 

OAB:21.222 OAB/MT

 Nos termos do despacho de fls. 93/94, impulsiono os autos e procedo a 

intimação da parte autora para que efetue o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais), conforme quantia 

arbitrada em determinação de fl. 113, itens 3 e 5, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219916 Nr: 2784-96.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísio Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa BB Administradora de Cartão de 

Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, e considerando a petição de fls. 

305/307, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora sobre a 

mesma em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 6837-72.2006.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Sousa - Me, José Rocha de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:RO 

4.937, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 8.208

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando as informações 

juntadas à fl. 22, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a 

se manifestar, em 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173915 Nr: 7159-48.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elivon Vieira da Cruz
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338, 

Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson Ferreira Coelho Souza - 

OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, 

Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos retornaram do Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, impulsiono-o para que sejam intimadas as partes para se 

manifestarem requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 15 

dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259061 Nr: 12213-53.2017.811.0004

 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: Jefferson Costa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBRAS SOCIAIS FRANCISCO DE ASSIS, 

Clacyone Ferreira da Silva Negrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilson Santos Morais - 

OAB:26553/MT, Nadia Joyce M. Carvalho - OAB:26286/MT, Vanderli 

Alves Medeiros - OAB:25596 - OAB/MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 172verso, item 9, impulsiono o feito 

para que seja intimada a parte autora a para que efetue o depósito do 

restante dos honorários periciais, em 05 (cinco) dias. Ainda, INTIMEM-SE 

AS PARTES para se manifestarem e requererem o que entenderem 

cabível, também em 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296779 Nr: 643-02.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GABRIEL DE MORAES, AKAUÊ TEIXEIRA DE 

MORAES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Henrique Araújo Lozi, Claudionor de 

Oliveira Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 178215 Nr: 51-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEeRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, MARIA LÚCIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charlene Dela Libera Duarte 

Siqueira - OAB:GO/28920, Vitor Chaves Siqueira Duarte - OAB:GO 

27.148

 Vistos etc.

Intimem-se o exequente para se manifestar sobre os documentos de fls. 

226/228.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 272203 Nr: 2427-48.2018.811.0004

 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: Lenise Cristina Vilela Vilanova, Natanael Vilanova, Paulo 

José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo José de Souza, Lenise Cristina Vilela 

Vilanova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENNYNK FERNANDO PRATES - 

OAB:20967/O, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hennynk Fernando Prates - 

OAB:20.967/0 MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para manifestarem quanto a devolução da carta de 

intimação do perito, no prazo de15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280966 Nr: 7749-49.2018.811.0004

 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: Espólio de Claudiomar Lirio Staszak, Nubia Lidia Girotto 

Baratto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vasco Mil Homens Arantes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Silveira Júnior - 

OAB:MT 22.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para manifestar 

quanto a petição de fls. 102/104, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315559 Nr: 10883-50.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faresin Fernandes Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sylvia Maria de Assis 

Cavalcante - OAB:MT 5771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15.483-A

 Impulsionamento por certidão

Certifico que as contestações de fls. 175/202 e 203/298 foram 

apresentadas tempestivamente e conforme legislação processual e nos 

termos do Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, 

para que se proceda via DJE a intimação do autor para querendo 

impugná-las, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 322353 Nr: 14233-46.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Educativa Agostini - Centro educacional 

Imaculada Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR DE OLIVEIRA 

FRANÇA - OAB:97776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 (...)Desta maneira, nota-se que os embasamentos de mérito dos 

embargos fundados no cumprimento integral e argumento ilegitimidade 

passiva para efetivos de cumprimento das obrigações assumidas, 

revelam-se frágeis nesta fase de cognição sumária tendo em vista que o 

Embargante anuiu com o disposto nas cláusulas.Outrossim, na houve 

nenhuma garantida por penhora, depósito ou caução suficientes 

oferecidos pelos Embargantes no presente feito. Dessa forma, ante a 

ausência dos requisitos legais, recebo os presentes embargos sem o 

efeito suspensivo, nos exatos termos do artigo 919, § 1º, CPC. Feitas tais 

considerações, intime-se o Embargado para que oponha impugnação no 

prazo legal, nos termos do art. 920, do CPC.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 04 de fevereiro de 2020.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 315922 Nr: 11085-27.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Pinheiro

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos da decisão retro, designo audiência de conciliação para o dia 

23/03/2020, às 09h30min (horário de mato grosso), a se realizar na sala 

de audiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC), no 

fórum desta comarca.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 3953-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 Vistos etc.

Considerando que já devolvido o prazo previsto na Lei nº 13.340/16, 

intime-se a exequente para promover o regular andamento do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 4248-73.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de fl. 252, não há como proceder com a 

intimação requerida pelo exequente.

Assim, intime-se a parte exequente para manifestar sobre a referida 

decisão como já de determinada anteriormente e para manifestar com 

relação ao item 02, da nota devolutiva de fl. 259-verso.

Proceda-se com a adoção das medidas necessárias à retificação do 

Termo de Penhora, indicado no item 01, da referida nota devolutiva.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 79693 Nr: 3126-88.2008.811.0004

 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 Carlos Siqueira de Carvalho, Marisa 

Aparecida Ádamo de Carvalho, João Carlos Adamo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 Vistos etc.

Do pedido formulado pelo exequente, à fl. 360, desnecessária 

manifestação judicial deste Juízo, diante da decisão proferida, à fl. 356.

Por tais razões, cumpra-se a decisão de fl. 358.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 88346 Nr: 2285-59.2009.811.0004

 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 Antônio Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Geovany Sanches

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Diante de todo o exposto, determino desde já o arquivamento dos 

autos.Determino que o prazo prescricional do presente feito seja 

suspenso pelo período de 01 (um) ano contado do pedido de suspensão 

da execução, devendo a Secretaria providenciar a anotação no sistema 

de tal determinação.Fica facultado ao exequente o desarquivamento dos 

autos à qualquer tempo, acaso sejam encontrados bens do devedor, 

conforme preconiza o artigo 921, § 3º, do Código de Processo 

Civ i l . Int ime-se o exequente e,  após,  arquivem-se os 

autos.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2020.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 176008 Nr: 9884-10.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourislane Meneses Pommot, Lourislane 

Meneses Pommot Me

 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: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614, Mario Cezar de Lima - OAB:6618/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pleito de fl. 115, ante o acordo formulado pelas partes, às fls. 

109/110, o qual já foi homologado por este juízo, às fls. 111/111v.

 Assim, proceda-se com o desbloqueio do valor de R$ 215,00 (duzentos e 

quinze) reais, que se encontra bloqueado nas contas da demanda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 224612 Nr: 5683-67.2016.811.0004

 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: Manoel Trindade Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Mariano dos Santos - 

OAB:MT 10.115

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3127-A

 Vistos etc.

Considerando que o Código de Processo Civil, nada dispõe acerca do 

impulsionamento de eventual cumprimento de sentença pelo interessado 

depois do trânsito em julgado da decisão, ficara a cargo dos regulamentos 

administrativos tal especificação.

No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da Corregedoria 
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Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em seu artigo 1.006 

caput que:

Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias 

sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.

Diante do exposto, considerando que já decorrera tal prazo, determino o 

seu arquivamento.

Intimem-se as partes e, após, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247282 Nr: 4438-84.2017.811.0004

 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): NL Sentinello Materiais de Construção Ltda, 

Nilton César Sentinello, Micheli de Melo Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:MG 44.698

 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 exequente, via DJE, 

para manifestação sobre a petição de folhas 106/108 no prazo de 05 ( 

cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 263146 Nr: 14963-28.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Afonso Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. de Almeida Astolfi - Cerâmica Santa 

Rosa, Maria de Lurdes de Almeida Astolfi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14963-28.2017.811.0004 – Cód.: 263146

Vistos etc.

Da petição do Banco Bradesco e documentos de fls. 88/91, manifestem-se 

as partes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem os autos imediatamente 

conclusos para decisão acerca do levantamento de bloqueio de veículo 

requerido pela instituição financeira estranha a lide.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 94569 Nr: 8360-17.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - 

OAB:5.444/MT, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRAN NEGRÃO FERREIRA - 

OAB:OAB/PR 7209, NUBIA CARLA LUIZ MENDES - OAB:OAB/MG 

116134

 Vistos, etc.Defiro o pedido de penhora por meio do Sistema BacenJud dos 

ativos encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015. Proceda-se com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome da parte devedora, até o 

limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado.Juntada a 

resposta do Banco Central, determino as seguintes providências: 

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, intime-se a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias. Caso não seja encontrados ativos para penhora, ante o 

disposto no artigo 835, CPC/2015, defiro a consulta via sistema renajud, 

sobre eventuais veículos localizados em nome da parte 

executada.Ressalte-se que em caso de haver veículos registrados em 

nome da parte devedora, compete ao autor promover os atos necessários 

à localização dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que 

o Judiciário não possui meios para apontar o local onde os veículos se 

encontram para fins de penhora. Portanto, não demonstrado o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação e ante a ausência de 

indícios de que a executada oculta bens com o intuito de obstar a 

execução, indefiro o pleito de restrição dos passaportes do executado e 

suspensão dos seus cartões de crédito e de sua CNH. Ante o pedido do 

infojud, também o indefiro, uma vez que se diz respeito à informações 

sigilosas, sendo que não se vislumbra a referida situação no presente 

caso, por não tratar-se de quebra de sigilo. 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):

 Cod. Proc.: 220234 Nr: 2970-22.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. D. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, Rosangela Anderson, Wilton Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte exequente, via DJE, para que 

impulsiono o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218151 Nr: 1732-65.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMdM, HAMdM, WMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 12.650, JOSICARMEM 

VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santana da Cunha 

- OAB:MT 6775-A, ENY FREIRE DA SILVA - OAB:OAB/GO n. 35.66

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte requerida/embargada a se manifestar no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração de fls. 159/162.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249091 Nr: 5594-10.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuario de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Borges Ataides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:MT 21.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Intimação do executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código 

de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento), bem como honorários advocatícios também no patamar de 

10% (dez por cento), conforme parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 273533 Nr: 3280-57.2018.811.0004

 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: NSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdF, ORG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Santos Silva Junior - 

OAB:MT 21.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA 

- OAB:21.242/O, Suzzy Mychelly Sales Martins - OAB:26978/MT

 Intimação do requerido Odilon Rodrigues Guimarães acerca do r. 

despacho de fls. 61 dos autos : (...) De rigor o chamamento do feito à 

ordem. Isso porque, consoante pontuado pelo Órgão Ministerial, de rigor o 

acolhimento do pedido à fl. 43 e consequente inclusão do pai registral da 

autora, Sr. Odilon Rodrigues Guimarães, ao polo passivo. Assim sendo, 

acolho a emenda retro e determino as retificações atinentes, visando a 

inclusão do Sr. Odilon Rodrigues Guimarães ao polo passivo da ação. 

Após, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual.A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. (...), nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para 

a data de 18 de março de 2020 às 16h00min, do horário oficial do Estado 

de Mato Grosso. Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, 

estarem acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, 

(parágrafo 9º), podendo constituir, se preferir, representante com 

poderes específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou 

transigir. apresentado pelo réu (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286825 Nr: 11133-20.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHRF, SRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER GEORGE RAMALHO 

LIMA - OAB:18.256

 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.: 301905 Nr: 3358-17.2019.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRL, TRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DE REZENDE - 

OAB:20953/A

 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.: 318030 Nr: 12157-49.2019.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEY FERREIRA VILAS BÔAS - 

OAB:OAB/GO 22.772

 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.: 317264 Nr: 11806-76.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilca Miranda Soloaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Jalem Miranda Soloaga

 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:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar o Termo de Inventariante expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320198 Nr: 13153-47.2019.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdirene Aparecida Lima Bertipalha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Herminia Rodrigues Ramos, Espólio 

de Orlando Bertipalha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 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.: 320258 Nr: 13189-89.2019.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syndy Caroline Candido de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Anderson Assis de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402
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 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.: 163888 Nr: 5571-40.2012.811.0004

 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: AJSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdF, SLLM, LLM, ALM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Samir Mahmud Castro Wadi - 

OAB:19.003, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - OAB:18.582/0, 

CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - OAB:18.582/O, Pedro 

Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O, RAFAEL JARA BIGIO - 

OAB:20194/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 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.: 176780 Nr: 10852-40.2013.811.0004

 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: MMG, DSMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar o Formal de Partilha expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182870 Nr: 4574-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiley Rodrigues da Silva, Rosicleia Rodrigues Maciel 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Bosco da Silva, Espólio de 

Vilma Rodrigues de Carvalho, ALÍPIO DA SILVA MACIEL, Cleris da Silva 

Maciel, Cleo da Silva Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar o Formal de Partilha expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254049 Nr: 8981-33.2017.811.0004

 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: PRCdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de retirar a Certidão de Casamente devidamente averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325236 Nr: 323-15.2020.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Tatiany de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Girlene de Oliveira Soleto - 

OAB:25008/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria à 

fim de assinar o Termo de Inventariante expedido nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 318235 Nr: 12279-62.2019.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Ruaro LTDA, INÁCIO CAMILO RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO, Liegy 

Divina Onofre de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, tendo em vista a desistência da ação, JULGO EXTINTO 

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

Código de Processo Civil.Deixo de condenar em custas processuais e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquive-se, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Barra do 

Garças, 28 de janeiro de 2020.CARLOS AUGUSTO FERRARIJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83096 Nr: 6360-78.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enaldo Ribeiro de Rezende, Evanir de Oliveira 

Rezende, Enxovais Aquarela Modas Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA DE OLIVEIRA 

REZENDE - OAB:15862-A

 Uma vez decorrido o prazo para pagamento voluntário da dívida sem que 
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o executado o tenha realizado e considerando a ordem de preferência 

elencada no art. 11 da LEF, defiro o pedido de penhora online por meio do 

Sistema BacenJud dos ativos encontrados em nome do executado.Foi 

procedida a tentativa de indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado, entretanto, a ordem de 

bloqueio online restou infrutífera, conforme extrato anexo.Desde já, 

consigna-se que não se procederá à quebra de sigilo fiscal, uma vez que 

se trata de medida extremada e desarrazoada em relação ao objeto dos 

autos. Deve ser interpretada como atividade excepcional do Poder 

Judiciário.Sem a demonstração de que haja uma barreira intransponível 

para a obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial, é 

inadmissível tal medida, pois coloca em questão direito individual do 

executado constitucionalmente estabelecido, qual seja, a intimidade. 

Assim, não localizados bens do devedor para o pagamento do débito, o 

feito deve ser suspenso, em conformidade com o entendimento fixado em 

recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça A efetiva constrição 

patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a 

interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o 

mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora 

sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos 

pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de 

suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que 

para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por 

edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo 

depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a 

prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição 

que requereu a providência frutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269689 Nr: 801-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thiago Rennan Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 801-91.2018.811.0004 – Código: 269689

Vistos.

Em análise dos autos, observa-se que o valor atribuído à demanda é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e que a questão em discussão 

não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 

12.153/2009.

 Sendo assim, considerando a matéria de que tratam os autos, o valor da 

causa e tendo em vista o posicionamento recente do Tribunal de Justiça, 

que determina, de ofício, o envio dos autos à Justiça Especial, declino a 

competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Remetam-se os autos ao respectivo juízo com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 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.: 255574 Nr: 9953-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Balduino dos Santos, Sara Santos Macedo e 

Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte e por tudo mais que consta dos autos, julgo parcialmente 

procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, para tão somente reconhecer o direito 

do autor à indenização no valor de R$ 3.099,17 (três mil e noventa e nove 

reais e dezessete centavos) por hectare, perfazendo um total de 43,4ha. 

Entretanto, quando da realização do cálculo do quantum debeatur para 

fins de atualização monetária e incidência do juros de mora, deverá ser 

levado em consideração a primeira área desapropriada, consistente em 40 

(quarenta) metros de largura por 6.200 (seis mil e duzentos metros) de 

comprimento, até o alargamento da área em 30 (trinta) metros de largura, 

momento pelo qual deverá ser levado em consideração os 70 (setenta) 

metros de largura por 6.200 (seis mil e duzentos) de comprimento, 

perfazendo um total de 43,4 hectares. O cálculo observará o IPCA-E para 

correção monetária; juros de mora de 0,5% ao mês até maio de 2012, 

ocasião em que deverá ser utilizada a taxa de juros da caderneta de 

poupança, capitalizados de forma simples (STJ. 1ª Seção. REsp 

1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 

(recurso repetitivo).A correção monetária deverá incidir desde janeiro de 

2009. Já os juros moratórios deverão observar o teor do artigo 15-B do 

Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, ou seja, tendo como base o 

ano de 2009, o termo inicial será o ano de 2010.Diante da sucumbência 

recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das custas processuais e à 10% (dez por cento) do 

valor da condenação a título de honorários sucumbenciais.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 281359 Nr: 7964-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireni Alexandrina Dias Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Neves - OAB:MT 20.056, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 Decisão

Autos de cód. 281359

1. Relatório

 Trata de Ação Penal distruída em desfavor da ré Ireni Alexandrina Dias 

Morais, nascida em 04.11.1963, filha de Delaides Alexandrina Dias, 

pronunciada, em audiência de instrução e julgamento (fl. 243), como 

incursa na imputação do art. 121, §2º, inciso I e III, do CP.

Intimada a ré da decisão de pronúncia em 14.09.2018 (fl.243).

 Defesa técnica constituída intimada via DJe dia 07.11.2019, sendo 

publicado em 08.11.2019.

 Trânsito em julgado da sentença de pronúncia sem interposição de 

recurso no dia 15.11.2019.

 A defesa técnica constituída da ré postulou, às fls. 336/346, pela 

concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo 

de doença grave, nos termos dos arts. 317 e 318, inc. II, do CPP. Requer 

também que seja oficiado à Unidade Prisional de Nova Xavantina/MT para 

que encaminhe a este juízo os documentos médicos e a solicitação de 

cirurgia da acusada. Os documentos foram juntados às fls. 348/354.

 Ademais, às fls. 357/358, consta requerimento para que o Pronto Socorro 

Municipal de Barra do Garça seja oficiado no sentido de que 

encaminhasse a este juízo o prontuário médico da acusada.

 Ressalte-se que, conforme consta nos autos e sustentado pela defesa, a 

decisão de fl. 212 deferiu o pleito defensivo de oficiar a direção do 

Hospital Municipal (Pronto Socorro), cópia de eventual prontuário médico 

de atendimento da ré no corrente ano. No entando, equivocadamente, o 

hospital acostou na fl. 276 o prontuário da vítima Sebastião Fernandes 

Morais, e não da acusada Ireni Alexandrina Dias Morais.

Nas fls. 359/360, o Ministério Público, por sua vez, reconheceu a 

necessidade de demonstração inequívoca de que a requerente presa 

esteja extremamente debilidada para que a prisão preventiva seja 

substituída por prisão domiciliar, conforme art. 318, inc. II, do CPP. 

Entendeu, ademais, não restar demonstrado, de maneira precisa, a 

extrema debilidade da ré por motivo de doença grave.

 Neste sentido, o órgão ministerial requereu que a Unidade Prisional de 

Nova Xavantina/MT informasse este juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, se a acusada vem recebendo devida assistência médica. Requereu 
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também realização de perícia médica.

 A decisão de fls. 362/363 consta o seguinte dispositivo:

 a) Requisite-se: 1. a Unidade de Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa 

Morbeck para que traga aos autos o prontuário médico com todas as 

informações referente à acusada Ireni Alexandrina Dias Morais, 

considerando decisão de fl.212; 2. A Unidade Prisional de Nova 

Xavantina-MT para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informe se 

Ireni Alexandrina Dias Morais vem recebendo a devida assistência médica 

e, em caso negativo, determino que tome as medidas necessárias a 

respeito;

 b) Determino que a Unidade Prisional providencie, com urgência, por meio 

da equipe médica local, a realização de perícia médica na acusada, a fim 

de verificar a real situação de sua saúde e se necessita de cuidados 

especiais; em caso positivo, informe se o tratamento pode ser realizado 

nas dependências da Unidade Prisional e, por fim, informe também se a 

enfermidade da ré impede a sua segregação, indicando os motivos em 

caso positivo.

 c) Nos termos do art. 422 do CPP, intime-se o Ministério Público e a defesa 

técnica constituída.

 Na fase do 422 do CPP, o Ministério Público arrolou as seguintes 

testemunhas na fl. 366: PM Edson Antônio de Miranda, Reinaldo Trindade, 

Mônica Fernanda Dias Morais Cardoso, Ailton Dias Morais e Cleomar Epídio 

de Lima. Requereu também a juntada aos autos da resposta dos ofícios de 

fls. 364/365.

 Nas fls. 372/374 consta resposta de ofício da Seretaria Municipal de 

Saúde. Relatório Médico, oriundo da Unidade Prisional de Nova 

Xavantina-MT, acostado na fl. 381.

 Defesa técnica, nas fls. 382/384, requer a prisão domiciliar da acusada, 

diante do suposto estado de saúde. Por sua vez, na fase do 422 do CPP, 

arrola as seguintes testemunhas na fl. 384: Maria de Jesus da Silva 

Ferreira, Terezinha Araújo Pinheiro, José Valter Damasceno Delmiro, 

Generoso Rodrigues de Souza, Geovane Pereira Dantas.

 Nas fls. 386/388, consta parecer do Ministério Público que entende 

inexistente nos autos prova de que a ré é portadora de doença grave 

capaz de ensejar a extrema debilidade e impossibilidade de permanecer 

encarcerada, tanto antes como depois da cirurgia que supostamente será 

submetida. Neste sentido, manifesta pelo indeferimento da substituição da 

prisão preventiva pela prisão domiciliar, ante a insuficiência do relatório 

médico pericial de fl. 381.

 Neste sentido, o órgão ministerial requer a complementação da perícia 

médica realizada na acusada, de modo que a subscritora do Relatório 

Médico apresente com maior clareza e precisão os quesitos do item ‘b’ da 

decisão de fl. 362/363.

 2. Fundamentação

 Da análise das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde 

de fls. 372/374, não há gravidade extrema capaz de ensejar a substituição 

da prisão cautelar pela domiciliar, conforme exigência do art. 318, inc. II, 

par. único do CPP.

 Ademais, depreende-se, do Relatório Médico de fl. 381, informações que 

não demonstram a extrema debilidade de saúde da ré devido à imprecisão 

do relatório que não esclarece o item ‘b’ da decisão de fls. 362/363. Logo, 

inexiste fato novo que deva ser levado em consideração para a cautelar 

domiciliar. Assim está cediço no Superior Tribunal de Justiça:

 “V - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão 

domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende 

da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, 

por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento 

no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há 

nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução 

do feito para a perfeita compreensão da controvérsia. (Precedentes). (HC 

536.651/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 

05/12/2019, DJe 16/12/2019)”

Importante ressaltar que não consta nos autos prova inequívoca e idônea 

que demonstre a necessidade da ré ser submetida a cirurgia, nem mesmo 

o comprovante de agendamento. Há, entretanto, a informação de que a 

cirurgia já foi paga pelos familiares e que a Unidade Prisional não está 

capacitada para alojar pacientes em condições pós-cirúrgicas. Isso não é 

condição capaz de determinar a substituição da cautelar prisional pela 

cautelar domiciliar, fazendo-se necessário a realização de perícia médica 

na ré Ireni Alexandrina Dias Morais para devida reavaliação.

 3. Dispositivo

 a. Mantenho a cautelar prisional;

 b. Cumpra-se o item ‘b’ da decisão de fls. 362/363, de modo que a perícia 

médica demonstre, no prazo de 02 (dois) dias, precisamente, os quesitos 

formulados pelo Ministério Público;

c. Designo sessão do Tribunal do Júri para o dia 20.02.2020 às 

07hrs30min (MT);

d. Intimem-se as testemunhas arroladas em fl. 366 e fl. 384, exceto as que 

residem fora da comarca, cujo ônus de apresentação é das partes que as 

arrolaram;

 e. Requisite-se a presença do réu;

f. Intimem-se os jurados sorteados para a temporada de Março e Abril de 

2020.

g. Providencie-se cópia da pronúncia, do acórdão que a manteve, e desta 

decisão aos jurados (art. 472, parágrafo único, CPP).

 h. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças- MT, 05.02.2020

Douglas Bernardes Romão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 312346 Nr: 9224-06.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Moraes Filho, Elton Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:13.284, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Termo de Assentada

Autos de cód. 312346

Em 05.02.2020, às 13hrs01min (MT), na sala de audiência, presente a 

MM.° Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça 

Wdison Luiz Franco Mendes e o Advogado Roldrigo Queiroz Oliveira 

(OAB/MT- 13.284). Realizado o pregão. Presente o réu Elton Moraes. 

Ausente o réu Valdinei Moraes Filho. Presente a testemunha Emerson 

Rubens Mendonça Rodrigues, que foi ouvida. O Ministério Público insiste 

na oitiva da testemunha Idenes Marcos Conceição da Silva. Após o MM 

Juiz decidiu: “1. Designo audiencia para oitiva da testemunha Idenes 

Marcos Conceição da Silva para o dia 20.03.2020 às 14hrs00min (MT). 2. 

Requisite-se a presença do policial militar. 3. Saem o réu e a defesa 

técnica devidamente intimados. 4. A defesa técnica irá apresentar o réu 

independente de intimação.” 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.: 294205 Nr: 15405-57.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Lopes de Jesus, Lauir Freitas de 

Oliveira, Camilo Alves Serafim, JOSE ANTONIO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izabela Alves Rodrigues - 

OAB:25227/0 OAB/MT, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO 

- OAB:5486, Lucas Fernandes - OAB:OAB/MT 22.838, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734

 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) CAMILO ALVES SERAFIM , para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar(em) alegações finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268619 Nr: 32-83.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:OAB/MT 12.025

 Impresso em: 05/02/2020 às 16:52

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO

Código de rastreabilidade: 81120204912146

Documento: 268619_compressed.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 2.ª VARA CRIMINAL - BARRA DO GARÇAS ( 

WAGNO CARVALHO DE BRITO )

Destinatário: SECRETARIA DA VARA ÚNICA - NOVO SÃO JOAQUIM ( 

TJMT )

Data de Envio: 05/02/2020 16:35:32

Assunto: Devolução da CP Cód. 72411 (Vosso). Cód. 268619 (Nosso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87970 Nr: 1909-73.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Nunes Leite, Diari dos Reis Paulino 

Feitosa, José Barros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, WALTER DE ARAUJO - OAB:4520/GO

 Certifico para os devidos fins, que impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar o advogado do réu JOSÉ BARROS DA SILVA para apresentar as 

razões da apelação, no prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000254-63.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE JESUS MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000254-63.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VALMIR DE 

JESUS MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JAIRO GEHM 

POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS 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: 12:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000255-48.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELA CAMILA BRANCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000255-48.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MIKAELA 

CAMILA BRANCA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

BORGES ANDRADE POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000256-33.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ATACADO E VAREJO JR BANDEIRANTE EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000256-33.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:N. BOVE C. LEAL 

E SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO CESAR SIMOES 

FARIA POLO PASSIVO: COMERCIAL ATACADO E VAREJO JR 

BANDEIRANTE EIRELI - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 25/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1001672-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHON MALONE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (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: O juiz poderá, a requerimento da 

parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no 

pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança e alegação: I – haja fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação; ou II – fique caracterizado o abuso de direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. [...] §2º Não se 

concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipados [...].” [sublinhei]. 2- Pois bem, 

para a concessão da tutela provisória de urgência, são necessários que 

estejam presentes os requisitos delineados no artigo acima grafado. O 

risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito 

alegado que, caso presentes, evidenciariam que o requerente sofreu 

constrangimentos e aborrecimentos, em razão do procedimento da Ré, o 

que não restou demonstrado inicialmente nos documentos que 

acompanharam a vestibular. Nesse sentido não ficou evidenciado o perigo 

da demora (periculum in mora) e o fumus boni juris, na explanação 

constante na vestibular, levando-se em conta que há inscrições de 

empresas alienígenas a rusga nos órgãos de proteção ao crédito em nome 

da parte autora. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, 

primeiramente cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema 

autônomo e próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto 

deverá ser interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta 

Magna, aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do 

CPC. Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes. 4- Em que pese os conteúdos díspares das correntes, 
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compreendo que no âmbito dos procedimentos do juizado especial e nos 

processos em que não se lança decisão saneadora, o momento adequado 

é quando da prolação da sentença, vez que a regra da inversão se presta 

a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se permitir 

a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que nos procedimentos onde não se é 

possível deitar uma decisão saneadora definindo as provas que as partes 

devem produzir, as regras da inversão do ônus da prova são de 

julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no momento da 

valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se existe ou não 

situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do ônus da 

prova. Neste sentido já se manifestou o STJ, v.g.: “RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. 

SENTENÇA. POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊ-NCIA. 1. A jurisprudência do STJ 

não se pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova 

no momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido”. (REsp 1125621/MG 

– RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy Andrighi, T3 – 

Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5- Assim sendo, somente 

quando da prolação da sentença será avaliada a aplicação do artigo 6º do 

CDC, notadamente quando a inversão ali preconizada também reclama a 

inviabilidade técnica, fática ou lógica para produção da prova por parte do 

consumidor, o qual não se desobriga do encargo de provar suas 

alegações quando lhe é possível, sob pena de se deturpar o instituto para 

fins de autorizar um julgado escorado em meras presunções advinda da 

simples inércia do consumidor. 6- INDEFIRO o pedido do promovente, de 

tutela antecipada, tendo em vista que a parte autora não apresentou 

conteúdo probatório para evidenciar o periculum in mora em conjectura 

alguma, uma vez que os documentos acostados à exordial evidenciam 

restrições também efetivadas por empresas alienígenas a presente rusga. 

7- Determino que a secretaria 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. 8- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 9-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11- 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. 

12- Expeça-se o necessário. 13- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHON MALONE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

 

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 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: 1001672-70.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHON MALONE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA 62302116100 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAMIRO DA COSTA OAB - GO30469 (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001672-70.2019.8.11.0004 Polo ativo: JHON MALONE 

FERNANDES DA SILVA Polo passivo: MARCIA APARECIDA DA SILVA 

62302116100 Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINAR Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito pois jamais contratou serviços com o Reclamado. Na 

contestação o réu alega que a divida é devida, apresentando documentos 

como notas promissórias e boletos que comprovam a origem da dívida. O 

autor, alega que desconhece o contrato, requerendo a desistência da 

ação alegando que “há necessidade de prova pericial”. Pois bem, entendo 

que cabe a desistência da ação em qualquer momento do processo, 

inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já citado, no 

entanto, verifico que considerando os documentos apresentados pelo 

Promovido, a dívida é devida, visto que a assinatura do réu é IDENTICA 

aos documentos apresentados na inicial. Sendo assim, conforme 

determina o enunciado 90 do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 
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litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Verifico que há indícios de má-fé, visto que há 

verossimilhança nas alegações da Reclamada. Diante dos documentos 

apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão 

neste processo, sendo evidente que a parte autora contratou o serviço da 

reclamada. Registre-se que o contrato está instruído com os documentos 

pessoais da parte autora e, ainda, a assinatura do contrato quando 

comparadas com assinatura de seus documentos pessoais, são idênticas. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Ainda, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários 

advocatícios em favor da parte contrária e 10% referente as custas 

processuais. Revogo liminar eventualmente concedida. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001672-70.2019.8.11.0004 

Requerente: JHON MALONE FERNANDES DA SILVA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A, THIAGO 

BORGES ANDRADE - MT0018994A Requerido: MARCIA APARECIDA DA 

SILVA 62302116100 ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: LOUISE RAMIRO 

DA COSTA - GO30469 Nos termos da legislação vigente, da CNGC e 

Provimento nº 52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: 

INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados 

disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI ELIAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (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 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: 1002370-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RUBINA ARRUDA PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MARQUES TOMAZ OAB - GO54450 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR as partes, por seus 

procuradores, para que compareçam na audiência de conciliação 

designada para o dia 13/12/2019 às 12:00 (horário de Mato Grosso). Caso 

o requerente não compareça, o processo será extinto com condenação 

nas custas. Caso o requerido não compareça, será decretada sua revelia. 

Nessa oportunidade, INTIMO ainda os procuradores das partes acerca da 

medida liminar deferida nestes autos (id 25689881)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-29.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANI MOREIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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: 25/09/2019 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CABRAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO LANZIANI JANEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA OAB - PR25731 

(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: 
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Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 29/10/2019 Hora: 17:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002320-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA JANUARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROCHA SOUZA OAB - DF37271 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-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 

03/12/2019, às 13h (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: 1002320-50.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINA JANUARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCENY RODRIGUES SEVERINO OAB - GO13988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA ROCHA SOUZA OAB - DF37271 (ADVOGADO(A))

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-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. 1002320-50.2019.8.11.0004 

Requerente: CARMELINA JANUARIA DE FREITAS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: LUCENY RODRIGUES SEVERINO - GO13988 Requerido: 

Banco Safra S-A ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: ANDRE DA ROCHA 

SOUZA - DF37271, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - DF18116-A Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada 

para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões 

aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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 

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. 8010512-18.2017.8.11.0004 Requerente: VALDEIR RIBEIRO 

DE JESUS ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: VALDEIR RIBEIRO DE JESUS 

- MT0015269S Requerido: BANCO DO BRASIL S.A. 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 Exequente 

para apresentar os cálculos referentes ao saldo remanescente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de possibilitar a intimação da parte executada 

para pagamento , sob pena de extinção do processo. BARRA DO 

GARÇAS, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE 

FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002601-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CYNTHIA NAYARA SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

 

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. 1002601-06.2019.8.11.0004 Requerente: ROSELI SILVA & 

CIA LTDA - ME ADVOGADOS DO(A) EXEQUENTE: ANDERSON ADIEL 

POSTAL - MT0011844A, WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - MT24172/O 

Requerido: CYNTHIA NAYARA SOUZA CAMPOS Nos termos da legislação 

vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: Intimar a parte Exequente para, no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça, sob pena de extinção. 

BARRA DO GARÇAS, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000700-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUIRINO BORGES NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS OAB - MT19171/O (ADVOGADO(A))

KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT26246/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIGONI INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

EMILY NERYZ OAB - SP421417 (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. 1000700-03.2019.8.11.0004 

Requerente: JOSE QUIRINO BORGES NETO ADVOGADOS DO(A) 

EXEQUENTE: DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - MT19171/O, KELLY 

LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - MT26246/O Requerido: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A. e outros ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-A 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: EMILY NERYZ - SP421417 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$ 6.970,96, 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, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-18.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEBASTIANA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000257-18.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:EDILEUZA MARIA 

CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANILO JARDIM LOPES, FABIANA MENDES COELHO POLO PASSIVO: 

SEBASTIANA RAMOS 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: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 25/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000258-03.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE CAROLINE BORSATO SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000258-03.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:EDILEUZA MARIA 

CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANILO JARDIM LOPES, FABIANA MENDES COELHO POLO PASSIVO: 

ALICE CAROLINE BORSATO SOUZA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 25/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000259-85.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS MEDEIROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000259-85.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:EDILEUZA MARIA 

CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANILO JARDIM LOPES, FABIANA MENDES COELHO POLO PASSIVO: 

ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS MEDEIROS 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: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 8010804-08.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES SANTANA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IOCHIDA & UENO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA OAB - SP329082 

(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. 8010804-08.2014.8.11.0004 

Requerente: HERMES SANTANA VILELA ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - MT0015984A Requerido: IOCHIDA 

& UENO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME ADVOGADO DO(A) 

EXECUTADO: JOAO EDER FURLAN FERREIRA DE SOUZA - SP329082 Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 52/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Embargada 

para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões 

aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

JOSE FERNANDO CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-70.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

DANILO JARDIM LOPES OAB - MT27560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DA SILVA LOPES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000260-70.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:EDILEUZA MARIA 

CAMINHA DE MOURA EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DANILO JARDIM LOPES, FABIANA MENDES COELHO POLO PASSIVO: 

ELAINE DA SILVA LOPES 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: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1001828-58.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DE BRITO COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS BANNWART (REQUERIDO)

ELCIO LUIZ BRUNELLI PASSERINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CARVALHO DA MOTA OAB - MT28413-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: 27/09/2019 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-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 
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Garças Data: 21/10/2019 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-51.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY FERNANDES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1002016-51.2019.8.11.0004 

Requerente: MIRACY FERNANDES BORGES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: RICARDO TIBERIO - MT12498-B Requerido: BANCO 

BRADESCO e outros 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 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, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001558-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAX & MELO - CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

ODEMAR QUEIROZ AVELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MARCOS ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL RABAIOLI RAMOS OAB - MT0014796A (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 

19/08/2019, às 16h (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: 1001975-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/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))

 

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: 14/10/2019 Hora: 16:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001975-84.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/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. 1001975-84.2019.8.11.0004 

Requerente: LUZIA SANDRA ANDRADE DA CRUZ ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO - MT9707/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 52/2007 , impulsiono estes autos, com a 

finalidade de: INTIMAR a parte Embargada para, nos termos do artigo 49 da 

Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração 

interpostos nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002625-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIARA PEREIRA FERREIRA KARAJA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 485 da Lei 13.105/2015, 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: 1002075-39.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DUARTE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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 

25/11/2019, 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: 1002134-27.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO CINTRA DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 

04/11/2019, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 
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Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-92.2019.8.11.0004

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:

OI 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: 05/11/2019 Hora: 15:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-54.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BARBOSA FARIAS 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))

 

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: 06/11/2019 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-45.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FRANCISCO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-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))

 

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: 11/11/2019 Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001838-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADELIZA MENDONCA PASSOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-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. 1001838-05.2019.8.11.0004 

Requerente: MARIA ADELIZA MENDONCA PASSOS ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: MARTA CARLOS DOS SANTOS - MT25484/O Requerido: 

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - MT4705-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$ 5.635,69, 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, 6 

de fevereiro de 2020 (Assinado eletronicamente) JOSE FERNANDO 

CARVALHO SANTOS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-55.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO PESSOA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS OAB - MT0020478A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000261-55.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:THIAGO PESSOA 

SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GRIMARA LAYANE REZENDE 

DE FREITAS POLO PASSIVO: SEGURADORA LÍDER 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: 15:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000262-40.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000262-40.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:RAMON 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA 

CARLOS DOS SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 25/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1002193-15.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/11/2019, às 13h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 
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Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002174-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-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: 06/11/2019 Hora: 15:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-25.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MORAES CUNHA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000263-25.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUCAS MORAES 

CUNHA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CAMILA REJANE 

MENDES SANTOS POLO PASSIVO: GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 25/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1002204-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AGUA MINERAL DO RONCADOR LTDA - ME (REQUERENTE)

OSAIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEIAS CONFECCOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora (polo ativo), por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para que compareça(m) à audiência de instrução 

designada para o dia 11/10/2019, às 16h (horário de Cuiabá/MT), no 

Juizado Especial de Barra do Garças – MT, devendo comparecer(em) 

acompanhado(a)(s) com até 03 (três) testemunhas, independente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO BELTRAO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-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: 18/11/2019 Hora: 14:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002251-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DUARTE DE MORAES (REQUERENTE)

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 

(REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu(sua)(s) advogado(a)(s), para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 25/11/2019, 

às 16h00min (horário de Cuiabá/MT), sob pena de extinção do processo 

por contumácia, bem como condenação nas custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONIQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/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))

 

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 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: 1002241-71.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA RODRIGUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO(A))

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A 

(ADVOGADO(A))

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT19003/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LABORATORIO E DISTRIBUIDORA OPTICA BELA VISTA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu(sua)(s) advogado(a)(s), para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/11/2019, 

às 14h20min (horário de Cuiabá/MT), sob pena de extinção do processo 

por contumácia, bem como condenação nas custas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002303-14.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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 

02/12/2019, às 13h (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: 1002036-42.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVA COSTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYNE CORREA DEVOTTE OAB - MT22003/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 

22/11/2019, às 16h (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: 1001676-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM OAB - MT26201/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 

22/11/2019, 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: 1000279-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEY FARIAS RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Autos nº 1000279-13.2019.8.11.0004 

Vistos, etc. O processo não se encontra pronto para julgamento. Em 

análise aos autos, constata-se a necessidade de converter o julgamento 

em diligência, para que sejam oficiados o SPC e o SERASA, requisitando 

certidão atualizada das restrições existentes em nome da parte autora ao 

tempo da propositura da ação (18.02.2019), visto que o documento 

apresentado na inicial não é LEGITIMO. Após, retornem os autos 

conclusos para sentença. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA ÁVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000529-46.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente 

para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

06/05/2019 às 14:00 (horário de Mato Grosso). ADVERTÊNCIAS: Caso não 

compareça à audiência designada importará no arquivamento do feito, bem 

como condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-24.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

T GARCIA DE QUEIROZ EIRELI - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MACHADO BENTO (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: 12:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BORGES DE OLIVEIRA (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))

 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerente 

para comparecer(em) na audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

08/05/2019 às 12:20 (horário de Mato Grosso). ADVERTÊNCIAS: Caso não 

compareça à audiência designada importará no arquivamento do feito, bem 

como condenação ao pagamento das custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR TEIXEIRA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI LOPES DE SA NETO OAB - BA15502 (ADVOGADO(A))

SAULO VELOSO SILVA OAB - BA15028 (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA OAB - BA15462 (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: 07/10/2019 Hora: 14:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002136-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON MATOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO OAB - MT0019233A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER OAB - MT27021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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 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: 1002038-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARLA FURIAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179-B (ADVOGADO(A))

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-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 

22/11/2019, 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: 1002349-03.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE PERES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDYARA WINTER CAVALCANTE OAB - MT16713/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: 09/12/2019 Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-02.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (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 

27/11/2019, 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: 1001849-34.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL HIPOLITO LIMA GOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1001849-34.2019.8.11.0004 

Requerente: JOEL HIPOLITO LIMA GOES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT5734-O Requerido: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

MT14992-S Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

52/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Embargada para, nos termos do artigo 49 da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no 

sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado 

eletronicamente) CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002703-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMI DIAS TESTONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002703-28.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:NOEMI DIAS 

TESTONI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 25/03/2020 

Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 

1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000264-10.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000264-10.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:OSMAR 

FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RUTE SOUZA 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO PAN FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 25/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223569 Nr: 4996-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Rocha e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO
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 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

 JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4996-90.2016.811.0004 Código: 223569

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Cleber Rocha e Silva

INTIMANDO: Réu(s): Cleber Rocha e Silva, Rg: 4538509 ssp GO Filiação: 

Arlindo Neves e Silva e de Maria Rocha e Silva, data de nascimento: 

02/09/1981, brasileiro(a), natural de Montes claros-GO, solteiro(a), 

operador de máquinas, Endereço: Rua Dr.josé Morbeck, S/n, Fundos da 

Cerâmica do Sr. Marcos Sanches, Bairro: Urânia I., Cidade: Araguaiana-MT

FINALIDADE: Intimação da parte acima qualificada para tenha ciência do 

inteiro teor do despacho proferido nos autos

RESUMO DA INICIAL: O denunciado encontra-se incurso nas sansões 

previstas no art.32, "caput" e § 2º da lei Federal Federal nº9.605/98

 DECISÃO/DESPACHO:

 Cuida-se de ação penal ofertada em desfavor de CLEBER ROCHA E 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, onde o MINISTÉRIO PÚBLICO 

colima sua condenação pelo crime previsto no art. 32, caput jungido ao § 

2°, da Lei Federal n° 9.605/98.Recebida a vestibular acusatória, não foi o 

réu encontrado para citação, eis porque foi citado na forma ficta por meio 

de edital. Vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Tendo em 

vista que o réu foi citado por meio de edital, pois se encontra em lugar 

incerto e não sabido, a suspensão do prazo prescricional dos delitos a ele 

atribuídos é medida que se impõe face ao que preconiza o art. 366 do CPP, 

calhando registrar ainda que o STJ encampou entendimento, materializado 

na Súmula n° 415, no sentido de que a paralisação do curso do tempo 

relativo à prescrição é regulada com base no máximo previsto no preceito 

secundário do tipo penal. Nessa exegese, no caso em tela é imputado ao 

réu o delito capitulado no art. 32, caput, da Lei Federal n° 9.605/98, cuja 

pena privativa de liberdade varia de 03 (três) meses a 01 (um) ano de 

detenção, e multa, caso aplicado a majorante de até 1/3 prevista no § 2°, a 

pena poderá chegar 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, o que 

implica em dizer que o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme 

dispõe o art. 109, V, do Código Penal, sendo este o período em que o feito 

deverá permanecer suspenso. Posto isto, SUSPENDO O PROCESSO 

juntamente com o lapso temporal da prescrição, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 366, do Código de Processo Penal jungido a Súmula 415, 

STJ usque 16 de outubro de 2023.Findo o prazo, encerra-se a suspensão 

do feito, retornando a computar o decurso de tempo acerca da prescrição, 

a qual materializar-se-á em 17 de julho de 2026. Frente à inteligência do 

art. 366 c/c art. 312, ambos do CPP, a fim de se resguardar a aplicação da 

Lei Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, deveras, uma 

vez encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, o que motivou 

inclusive a suspensão do feito, imperioso se torna decretar sua prisão, 

sob pena de tornar a Lei Penal letra morta, vez que a mera suspensão do 

feito deixando transcorrer o prazo prescricional in albis, sem qualquer 

medida no sentido de dar efetividade ao processo, trata-se de posição 

cômoda e contrária ao escopo da norma estatal, devendo a secretaria 

expedir o competente mandado observando os ditames da CNGC.O 

mandado de prisão contra o réu deverá permanecer em vigor até o dia 

17/07/2026.Uma vez ultrapassado o lapso temporal acima, ou ocorrendo a 

prisão do denunciado, faça conclusos. Quanto à transação penal 

anteriormente oferecida e aceita pelo réu (fl. 41), faz-se de bom alvitre 

apontar, para fins de esclarecimento, que foi determinado à intimação do 

denunciado para manifestação, sob pena de revogação do benefício e 

prosseguimento do feito (fl. 44), não localizado o réu, foi recebida a 

denúncia (fl. 51) seguindo a marcha processual, caracterizando-se, 

portanto, a revogação do benefício, o que já fora anteriormente alertado 

que aconteceria. Vista ao MP. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

16 de outubro de 2019. Fernando da Fonsêca Melo 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, Marcenilda da Silva 

Faria, digitei.

Barra do Garças - MT, 5 de fevereiro de 2020.

José Fernando Carvalho Santos

Escrivã(o) Autorizada(o) - Portaria nº

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000117-75.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA MARIA ZANINELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GUSTAVO ZANINELO OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENATO ZANINELO DE OLIVEIRA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1000117-75.2020.8.11.0006. INVENTARIANTE: RENATO ZANINELO DE 

OLIVEIRA REQUERENTE: GUSTAVO ZANINELO OLIVEIRA, ZILDA MARIA 

ZANINELO DE OLIVEIRA DE CUJUS: EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA 

Vistos. 1. DEFIRO a abertura da sobrepartilha, sob o rito do Arrolamento, 

nos termos dos artigos 659 do Código de Processo Civil. 2. Desta modo, 

como depreende-se dos documentos acostados aos autos, que todos os 

herdeiros são maiores e capazes, no caso em comento tenho que pode 

ser adotado o chamado arrolamento sumário, previsto no artigo 659 e 

seguintes do Código de Processo Civil, em face das afirmações narradas 

na inicial, tendo em vista que é uma forma abreviada de inventário e 

partilha no caso de concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, não importando o valor dos bens. 3. Entretanto, 

observo que para que seja adotado o arrolamento sumário, segundo o 

disposto no artigo 659 do Código de Processo Civil, constará dos autos, o 

valor atualizado dos bens do espólio, para fins de partilha e a oferta da 

partilha amigável, para que se torne possível a sua homologação de plano, 

nos termos do artigo 659 do CPC, comprovando-se de imediato a quitação 

dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, juntando-se aos 

autos certidões negativas atualizadas, nas 03 (três) esferas, bem como 

do imposto de renda. 4. Posto isso, considerando os documentos juntados 

aos autos, NOMEIO como inventariante o Sr. RENATO ZANINELO DE 

OLIVEIRA, independente da assinatura no termo de inventariante. 5. 

INTIME-SE o inventariante para aportar aos autos a quitação dos tributos 

relativos aos bens do espólio e suas rendas, bem como as certidões 

negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal. 6. Em seguida, venham-me os 

autos conclusos para homologação. 7. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 249466 Nr: 3709-81.2019.811.0006

 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: KHRISTIAN FELIPE FERNANDES ARAÚJO CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ALICE CAMPOS 

MENSCH - OAB:OAB/MT 6749

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 2. Decorrido o prazo, devidamente certificado, venham os autos 

conclusos.

 3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68025 Nr: 5471-55.2007.811.0006
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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: EGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBQ, CJDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4.698, MARIA ALICE CAMPOS MENSCH - OAB:OAB/MT 

6749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10.264, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 Vistos.

1. PROCEDA-SE o desapensamento destes autos dos demais, por 

tratar-se de ações autônomas.

2. Considerando a renúncia ao cargo de inventariante de fls. 145/146, 

INTIMEM-SE todos os herdeiros do falecido, via DJE se possuir 

representação nos autos, ou pessoalmente no caso de não possuir 

representação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, informarem interesse 

ao encargo de inventariante, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, em caso de não manifestação de nenhum interessado.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 30 de janeiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 211420 Nr: 470-40.2017.811.0006

 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: LUIZ AUGUSTO DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, FERNANDO SCAFF ANTONINI - OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a decisão nos autos da ação declaratória de invalidação 

de ato de renúncia de testamento em apenso de código 185653 (fls. 

97/98), DETERMINO a SUSPENSÃO do processo até o trânsito em julgado 

daquela ação.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 4 de fevereiro de 2019.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 197519 Nr: 1975-03.2016.811.0006

 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: SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS - HOSPITAL 

SÍRIO-LIBANÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO AUGUSTO RUIVO - 

OAB:195310, ELIAS FARAH JUNIOR - OAB:176700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:14.325/RO, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente propôs ação 

monitória contra o espólio, conforme fls. 07/10. No entanto, entendo que a 

tentativa de cobrança do mesmo crédito por vias distintas não respeita o 

princípio da menor onerosidade para o executado e, além disso, indica 

falta de interesse de agir do credor.

 2. Assim, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar o interesse de agir, vez que proposta duas ações para 

cobrança do débito, sob pena de extinção e arquivamento.

 3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 4 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 101414 Nr: 6510-82.2010.811.0006

 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: LUCILA CORREA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOLINGER CAVALCANTI MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL MENDES DOS SANTOS - 

OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Inventário dos bens deixados pelo falecido Dolinger 

Cavalcanti Mendes.

2. Considerando que este feito se arrasta há mais de 9 (nove) anos e 

considerando, ainda, que os herdeiros são pessoas idosas, em sua 

maioria, INDEFIRO o pedido de venda de imóvel e o pedido de levantamento 

de valores, vez que isso demandaria que este feito se arraste por mais 

tempo.

3. CERTIFIQUE-SE se todos os herdeiros foram intimados para se 

manifestar acerca do plano de partilha, bem como as fazendas públicas.

4. INTIME-SE a inventariante para apresentar esboço de partilha 

constituindo e indicando o quinhão de cada herdeiro, nos termos do artigo 

647 e 648 do Código de Processo Civil, sob pena de partilha igualitária.

5. Apresentado o esboço de partilha, nos moldes acima, INTIMEM-SE todos 

os herdeiros, por DJE, se representados por advogados distintos da 

inventariante, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem 

acerca da partilha apresentada.

6. Se concordes, conclusos para homologação.

 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24216 Nr: 425-27.2003.811.0006

 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: EADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Henrique de Almeida 

Sampaio - OAB:20.712 MT, EVANIA MARIA DE ALMEIDA OLIVEIRA - 

OAB:6098/MT, JULIANA SALES PAVINI - OAB:20.212, Yago Gattass 

Crepaldi - OAB:21108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6098/MT

 Vistos.1. Trata-se de execução de alimentos ajuizada por Gabriela Letícia 

de Almeida Vieira de Souza, representada por sua genitora Edir Antônia 

de Almeida, em desfavor de Vlamir Vieira de Souza.2. Acostou aos autos 

às fls. 242/243 petição da requerente pugnando pelo declínio de 

competência dos autos para uma das varas especializadas da Comarca 

de Cuiabá/MT, em razão da adolescente estar atualmente residindo na 

referida capital.É o relatório.FUNDAMENTO E DECIDO.3. Analisando os 

autos com acuidade, verifico que este Juízo é incompetente para 

processar e julgar o presente feito, uma vez que a adolescente Gabriela 

Letícia de Almeida Vieira de Souza encontra-se residindo no município de 

Cuiabá/MT, conforme fls. 242/246.4. Pois bem. A competência do Juízo é 

um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, 

ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de princípio de ordem 

pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão 

presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do 

juízo.5. Deste modo, tratando-se de matéria de ordem pública, torna-se 

imperiosa a sua análise.6. Tais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66140 Nr: 3640-69.2007.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCDS, JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido formulado pela requerente à fl. 51.

2. Para tanto, REITERE-SE o mandado de averbação de fl. 45 ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Cáceres para que dê integral cumprimento à 

determinação de fl. 36, procedendo com as diligências necessárias.

3. Nada mais sendo requerido, DETERMINO o retorno dos autos ao 

arquivo.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 145216 Nr: 3261-55.2012.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECT, CCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133-B

 8. Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, com 

fundamento no 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da 

perda do objeto e do interesse de agir.9. Sem custas, por ser beneficiária 

da assistência judiciária gratuita.10. Com o trânsito em julgado, procedidas 

às baixas e anotações necessárias, ARQUIVEM-SE os autos. 11. 

CIENTIFIQUE-SE ao Ministério Público.12. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 5 de fevereiro de 2020.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 139299 Nr: 8884-37.2011.811.0006

 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: MBDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Inventário dos bens deixados pelo falecido Vitor Sato.

2. Considerando que houve apresentação das últimas declarações e 

esboço de partilha pela inventariante, REVOGO a decisão de fls. 

113/113-v.

 3. INTIMEM-SE acerca das últimas declarações as partes, as Fazendas 

Públicas e o Ministério Público, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias 

para manifestação (CPC, art. 637).

4. Havendo impugnação, INTIME-SE a parte inventariante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar.

5. Se concordes, ao cálculo do tributo e digam todas as partes, em 05 

(cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638).

 6. Não havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados por 

sentença, devendo, para tanto, virem conclusos. Tal conclusão também 

deverá ser realizada caso haja impugnação.

7. Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos impostos, ao 

partidor para organizar o esboço da partilha e também o respectivo auto 

da partilha, conforme pedidos das partes.

 8. Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes se 

manifestarem em 05 (cinco) dias.

 9. Em seguida, conclusos para a homologação da partilha.

10. CONSIGNO que, de acordo com o art. 654, do CPC, a existência de 

dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, 

desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido.

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005719-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA CRISTINA OLANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

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 

04/05/2020 as 15:00 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: 1004120-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

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:

EDSON LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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, tendo em vista, que o endereço 

declinado nos autos Id. 26688267 é Zona Rural. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000357-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA EVANGELISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000357-64.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 
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ROSA EVANGELISTA FERREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A., BANCO OLÉ CONSIGNADO, BANCO CETELEM S.A., BANCO DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO, BANCO PAN 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por ROSA EVANGELISTA FERREIRA DE CAMPOS, 

em face de BANCO ITAU S/A e outros, todos qualificados nos autos. 2. 

Conforme se observa da peça inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteia assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. 3. Com 

efeito, os benefícios da gratuidade da Justiça somente devem ser 

deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de recursos para pagar 

as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo 

98, CPC). 4. Assim sendo, não há nos autos qualquer elemento que 

demonstre a hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe 

qualquer documento que comprove o alegado. 5. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato grosso, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS 

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita 

somente serão concedidos aos que comprovarem documentalmente a 

situação de hipossuficiência financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da 

Lei l.060/50, o juiz não está obrigado a conceder os benefícios da justiça 

gratuita diante da mera juntada de declaração de pobreza. A 

hipossuficiência tem presunção relativa e deve ser evidenciada 

satisfatoriamente para que possa ser deferida em juízo.” (N.U 

0000239-05.2012.8.11.0033, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

17/04/2018) 6. Ante ao exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo 

comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, CPC). 7. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004171-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZITO RODRIGUES BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004171-55.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

NELSON RIBEIRO REU: ELZITO RODRIGUES BARBOSA 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002008-68.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IPE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002008-68.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL REU: IPE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos. 1. Da análise da peça 

inicial e de seus documentos, verifica-se que não consta comprovante de 

recolhimento das custas judiciárias. 2. Preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil a possibilidade de emenda ou complementação da inicial 

quando não preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 

do CPC. 3. Dessa maneira, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos comprovante 

de recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c 

art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 4. Após, devidamente 

certificado, à conclusão. 5. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005145-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RODRIGO SATORU PIRES (EXECUTADO)

ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005145-58.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: PETROLUZ BANDEIRANTES AUTO POSTO LTDA 

EXECUTADO: ADRIANY CRISTINA EMIKO PIRES - ME, MANOEL RODRIGO 

SATORU PIRES 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006283-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006283-94.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA REU: GIRLANE DE OLIVEIRA SILVA 

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: 1003282-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

KEYLA MARCIA GOMES ROSAL OAB - MT2412-O (ADVOGADO(A))

JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM OAB - MT2943-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIO NETO VILELA GOULART (EXECUTADO)

MARA RUBIA OLIVEIRA GOULART (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003282-67.2019.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZONIA SA EXECUTADO: MARA RUBIA 

OLIVEIRA GOULART, PIO NETO VILELA GOULART Vistos. CUMPRA-SE 

integralmente a decisão retro, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002455-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA MARGONATO PORFIRIO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA OAB - MT5111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DA CUNHA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002455-90.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: MARIA CRISTINA MARGONATO PORFIRIO DA ROCHA 

REQUERIDO: GUSTAVO DA CUNHA GARCIA Vistos. 1. Tendo em vista 

informações retro, 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-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002623-58.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BAPTISTA MUCARI DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT23087/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON COSTA (REU)

IZABEL LUIZ TEIXEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002623-58.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ELIETE BAPTISTA MUCARI DE ALMEIDA REU: IZABEL LUIZ TEIXEIRA, 

GERSON COSTA Vistos. 1. Admito a emenda à inicial de ID. 22954309. 2. 

PROCEDA-SE com a inclusão de GIRLAINE APARECIDA COSTA JORGE DA 

CUNHA no polo passivo do Sistema Processual PJE, excluindo 

imediatamente Izabel Luiz Teixeira e Gerson Costa, uma vez que não estão 

na posse da propriedade em litigio, bem como RETIFIQUE-SE imediatamente 

a capa dos autos. 3. Portanto, CITE-SE a Requerida para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 335, inciso III, com as advertências do art. 344, ambos do Código de 

Processo Civil. 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000359-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVALDO PESSOA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA OAB - MT25808/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000359-34.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: GEDIVALDO PESSOA ORTIZ REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta por GEDIVALDO 

PESSOA ORTIZ, em face de COOPERATIVA SICREDI SUDOESTE/MT, todos 

qualificados nos autos. 2. Conforme se observa da peça inicial, o autor, ao 

argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, pleiteia assistência judiciária gratuita, pedido que 

passo a analisar. 3. Com efeito, os benefícios da gratuidade da Justiça 

somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios” (artigo 98, CPC). 4. Assim sendo, não há nos 

autos qualquer elemento que demonstre a hipossuficiência do autor, 

mesmo porque, não trouxe qualquer documento que comprove o alegado. 

5. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS DE PROVAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, os benefícios da justiça gratuita somente serão concedidos aos 

que comprovarem documentalmente a situação de hipossuficiência 

financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da Lei l.060/50, o juiz não está 

obrigado a conceder os benefícios da justiça gratuita diante da mera 

juntada de declaração de pobreza. A hipossuficiência tem presunção 

relativa e deve ser evidenciada satisfatoriamente para que possa ser 

deferida em juízo.” (N.U 0000239-05.2012.8.11.0033, SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018) 6. Ante ao exposto, INTIME-SE o 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial, juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, 

ou, não havendo comprovação, proceda ao recolhimento de custas, sob 

pena de ser cancelada a distribuição do feito (§2º do art. 99 e art. 290, 

CPC). 7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003246-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (REU)

 

CERTIDÃO IMPULSIONAMENTO - PARTE AUTORA MANIFESTAR Certifico 

que analisando os autos verifica-se que a restrição veicular foi efetivada 

alhures (vide ID 27851953), na forma deferida por este Juízo (ID 

26129078). Com efeito impulsiono os autos com a finalidade que a parte 

autora, manifeste no prazo de 15 dias, promovendo o andamento do feito, 

pleiteando o que entender de direito, sob pena de extinção/arquivamento. 

Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista 

Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000708-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ACPI INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT8948-O (ADVOGADO(A))

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB - MT6187-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTE REQUERENTE/REQUERIDA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar as partes requerente/requerida, na 

pessoa do seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com 

seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 4 de maio 

de 2020 às 15:30hs, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2020. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6776 Nr: 472-74.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B-CCDPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816/O, LEANDRO LADEIA SEGATTO - OAB:20324, LUCIANA 

GOULART PENTEADO - OAB:167.884/SP, MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, EMERSON RODRIGUES DA SILVA - OAB:, 

MARCIO JOSÉ DA SILVA - OAB:16.225

 (...)10. Forte em tais razões, verifico ser plausível a penhora realizada na 

conta bancária da parte executada, desde que limitada a 30% do valor 

total. 11. Consoante demonstrativos do BACENJUD de fls. 277/278, é visto 

que o numerário bloqueado em todas as contas bancárias da parte 

executada perfaz o total de R$ 14.938,45 (quatorze mil novecentos e trinta 

e oito reais e quarenta e cinco centavos), sendo, portanto, comprovado 

que tal valor é proveniente de aposentadoria, se faz necessário o 

desbloqueio em favor da parte executada de 70% do valor bloqueado, ou 

seja, R$ 10.456,91 (dez mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e um centavos), devendo a penhora permanecer sobre o valor 

restante, isto é, 30% do saldo total bloqueado que resulta em R$ 4.481,54 

(quatro mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro 

centavos). 12. Ante ao exposto, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentarem contas bancárias para levantamento dos 

valores descritos acima. 13. Com a apresentação das contas bancárias, 

DEFIRO desde já o levantamento dos valores, devendo o gestor judiciário 

se atentar aos poderes outorgados aos advogados na procuração. 14. 

Por oportuno, nos termos do art. 10 do CPC/2015, no mesmo prazo fixado 

acima, MANIFESTE-SE a parte exequente acerca do interesse na 

realização da penhora limitada a 30% da remuneração percebida 

mensalmente pela parte executada, até o limite do valor da execução, 

devendo colacionar planilha atualizada do débito considerando o valor já 

bloqueado. 15. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Cáceres/MT, 04 de fevereiro de 2020.PIERRO DE FARIA 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 13088 Nr: 2459-77.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO RIEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA LÚZIA ALMEIDA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Henrique de Almeida 

Sampaio - OAB:20.712 MT, Thomas Canellas Deluque - 

OAB:23395-O, VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - OAB:12649

 (...)8. Pelos fatos e fundamentos acima expostos, INDEFIRO o pedido da 

requerida de fls. 565/570.9. Quanto à litigância de má-fé trazida à baila 

pelo autor, verifico que a requerida não está rediscutindo a matéria em si, 

ou seja, os fatos e fundamentos da sentença, mas tão somente os valores 

da condenação, isto posto, NÃO RECONHEÇO a má-fé por parte da 

requerida. 10. No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão exarada às 

fls. 560.11. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.12. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Cáceres/MT, 04 de fevereiro de 2020.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 165006 Nr: 4255-15.2014.811.0006

 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 CONSORCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA DE MORAES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206 SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7.800/MT

 Autos do Processo de Código nº 165006.

Vistos.

1. Diante da manifestação da parte autora, OFICIE-SE solicitando 

informações à diretoria do Fórum da Comarca de Cáceres/MT acerca dos 

valores depositados equivocadamente em conta bancária de titularidade 

deste órgão do poder judiciário, conforme comprovante de fl. 45.

 2. Com a resposta, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar o que entender pertinente.

3. Por fim, transcorrido “in albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE nos autos 

e FAÇA-OS CONCLUSOS para ulteriores deliberações.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 142404 Nr: 189-60.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDA-COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.MIRANDA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE MARCELA ROMÃO - 

OAB:34.852, GLAUCO FELIPE ARAUJO GARCIA - OAB:36.571, LUCAS 

RODRIGUES MENDONCA - OAB:46432, VIVIANE RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:31.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Autos do Processo de código n. 142404.

Vistos.

1. Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão/decisão retro, INTIMO a 

parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar o que 

entender pertinente, visando dar prosseguimento à execução, sob pena 

de arquivamento.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Cáceres/MT, 04 de fevereiro de 2020.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005605-45.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA CONCEICAO RIBEIRO DE LARA (REU)

PEDRO DA SILVA LARA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005605-45.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

CAMIL CACERES MINERACAO LTDA REU: PEDRO DA SILVA LARA, 

CREUSA CONCEICAO RIBEIRO DE LARA Vistos. 1. Analisando os autos, 

verifica-se que a correspondência citatória de ID. 28359952 e ID. 

28359949 retornaram com a resposta “Ausente”. 2. Portanto, 

ENCAMINHEM-SE os autos para o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania/CEJUSC para designação de nova sessão de 

Audiência de Conciliação. 3. Para tanto, DETERMINO a citação dos 

requeridos por oficial de justiça, devendo ser observado às diretrizes do 

despacho inicial. 4. Desta feita, INTIMEM-SE a parte requerente através de 

seus advogados para o comparecimento da audiência de conciliação a ser 
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designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo Civil. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007175-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RUFINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007175-37.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

DAIANE RUFINO DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. Visando 

ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 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. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003244-55.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003244-55.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRUNO VICENTE DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. 1. INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação, no prazo legal. 2. Visando ao saneamento do 

feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do CPC, bem como 

em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela nova lei 

adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) 

com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações (art. 357, II, CPC). 3. 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. 4. 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC. 5. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 6. Escoado 

aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005847-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHO GORDON RAMSAY II (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

JOAO MARIO SILVA MALDONADO OAB - MT0004721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELZIO RODRIGUES BRANDAO (REU)

JACINTA MARIA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005847-72.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

ALPHO GORDON RAMSAY II REU: JACINTA MARIA SILVA, HELZIO 

RODRIGUES BRANDAO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Reintegração de 

Posse ajuizada por ALPHO GORDON RAMSAY II em face JACINTA MARIA 

DA SILVA e HELZIO RODRIGUES BRANDÃO, 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. 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. 11. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. 

12. Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001374-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

G & F COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001374-72.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

G & F COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP REU: FUNDACAO DE 

APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL Vistos. 1. Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por ALPHO G&F COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 

LTDA EPP (VIRTUAL VISION) em face FAESPE – FUNDAÇÃO DE APOIO 

AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO ESTADUAL, 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. 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. 11. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. 

12. Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006947-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA GOMES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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 SENTENÇA Processo: 1006947-28.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

REGINA MARIA GOMES NETO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Cobrança – Seguro DPVAT ajuizada por REGINA 

MARIA GOMES NETO em face SEGURADORA LÍDER - DPVAT, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a 

emenda a inicial para apresentar o requerimento administrativo com a 

negativa da indenização pleiteada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de extinção do processo. 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. 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. 11. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios. 

12. Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

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

Ato Ordinatório 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

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 fulcro nos artigos 09 

e 10 do CPC, para, no prazo 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

certidão lavrada no (ID.Num. 28903913 ). Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 

2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002592-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIANO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ODENIL MIRANDA DE FRANCA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 dos requeridos, 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 do requerimento e 

documento acostado(s) aos autos (ID.Num. 28869936 s.s ). Cáceres/MT, 6 

de fevereiro de 2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002592-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIANO BARBOSA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REU)

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ODENIL MIRANDA DE FRANCA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 

93, inciso XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para efetuar a intimação das 

partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze dias), impugnar(em) o 

Laudo Médico Pericial (ID.Num. 28547846). Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 

2020. Joel Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005235-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO JUNTADA DE DOCUMENTO Certifico que procedi à 

juntada do documento anexo. Cáceres/MT, 6 de fevereiro de 2020. Joel 

Soares Viana Junior Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006225-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (REQUERIDO)

 

Em anexo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-93.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURCINEA ALVES CANDIDA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000368-93.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

ROSELENE ANUNCIACAO MENDES DE OLIVEIRA, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA REU: DURCINEA ALVES CANDIDA Entendo que no presente 

caso, necessária se faz a audiência de justificação prévia, a fim de melhor 

subsidiar este Juízo na formação do seu convencimento para analise da 

liminar. Ressalto que a medida esta prevista no art. 562 do Código de 

Processo Civil, que dispõe que o Juiz poderá deferir a expedição de 

mandado liminar de manutenção ou reintegração, caso a petição inicial 

esteja devidamente instruída, no entanto “caso contrário, determinará que 

o Autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para 

comparecer à audiência que for designada.”. Dessa maneira, designo a 

audiência para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, nos termos 

do art. 562, segunda parte, do Código de Processo Civil. Cite-se a 

requerida para comparecimento em audiência na data acima designada, 

podendo apenas nesta fase formular contraditas e reperguntas às 

testemunhas do(a) autor(a), não podendo o réu produzir prova 

testemunhal na ocasião. O prazo para contestar a ação, quando realizada 

a justificação, contar-se-á da intimação do despacho que deferir ou não a 

liminar (art. 564, § único, CPC). Fixo prazo de cinco dias para a Autora 

indicar o rol de testemunhas. Intime-se a parte autora a comparecer a 

audiência acompanhada de Advogado e de no máximo 03(três) 

testemunhas. Fica a autora intimada através de seu Advogado. Caceres, 

06 de fevereiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006741-77.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE (AUTOR(A))

BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

FATIMA DUARTE MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

ANA ALEXANDRINA DE ARRUDA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006741-77.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

BENEDITO ELSON MARQUES DA SILVA, SEBASTIAO PINHEIRO DUARTE, 

ANA ALEXANDRINA DE ARRUDA PINHEIRO, FATIMA DUARTE MARQUES 

DA SILVA REU: APARECIDA DE ARRUDA PINHEIRO Vistos, etc. Defiro 

provisoriamente os benefícios da justiça gratuita. Cuida-se de AÇÃO DE 

MANUTENÇÃO DE POSSE c.c PEDIDO LIMINAR ajuizada por BENEDITO 

ELSON MARQUES DA SILVA e outros, em face de APARECIDA DE 

ARRUDA PINHEIRO. Da análise da exordial, em que pese a documentação 

apresentada que levanta prova indiciária da posse dos autores sobre a 

área em discussão e da ameaça à posse exercida, não há como aferir 

neste momento que a turbação/esbulho tenha sido praticado pela 

requerida. Sendo assim, se faz necessário a realização de audiência de 

justificação prévia a fim de melhor subsidiar este Juízo na formação do 

seu convencimento para análise da liminar pretendida. Ressalto que a 

medida encontra previsão nos arts. 562, segunda parte e 568 ambos do 

Código de Processo Civil, que dispõem sobre a aplicação subsidiaria das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 67 de 660



regras do procedimento de reintegração e manutenção de posse ao 

interdito proibitório e sobre a possibilidade de designação de audiência de 

justificação a fim de que o autor justifique previamente o alegado acaso a 

inicial não esteja suficientemente instruída para o deferimento da liminar. 

Dessa maneira, designo a audiência para o dia 18 de de Fevereiro de 

2.020 às 15:00 horas. Cite-se a requerida para comparecer à audiência na 

data acima designada, podendo apenas nesta fase formular contraditas e 

reperguntas as testemunhas do autor, não podendo o réu produzir prova 

testemunhal na ocasião. O prazo para contestar a ação, quando realizada 

a justificação, contar-se-á da intimação do despacho que deferir ou não a 

liminar (art. 564, § único, CPC). Intime-se a parte autora a comparecer a 

audiência acompanhada de no máximo 03(três) testemunhas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 06 de Fevereiro de 2.020 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000221-67.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ARAUJO NASCIMENTO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000221-67.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: ISMAEL ARAUJO DO NASCIMENTO ESPÓLIO: ITAMAR 

ARAUJO NASCIMENTO Cumpra-se o despacho anteriormente lançado e 

por erro do sistema não direcionou os autos para a escrivania. Caceres, 4 

de fevereiro de 2020. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IASMIN CAROLINA BISPO CUNHA OAB - MT25083/O (ADVOGADO(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007941-90.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

WALLACE DA CRUZ CASTRO REU: VALDINEI DA SILVA ALVES Visando 

melhor coordenar os trabalhos, antecipo a realização da audiência para o 

dia 18 de fevereiro de 2020, às 17:40 horas. Expeça-se o necessário para 

intimação da Autora e da testemunha. Caceres, 6 de fevereiro de 2020. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148093 Nr: 6535-27.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICIO NUNES RIBEIRO, EDSON FERREIRA RIBEIRO 

FILHO, TIAGO APARECIDO NUNES SIMÃO, VALDECI FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÉIA PATRÍCIA OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANA FLAVIA DE FRANÇA MANGUEIRA - OAB:23622/O, 

DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:27.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 INTIMAÇÃO do Advogado, Dr. DAMIEN REYES UERTAS – OAB nº 

27384-B/MT, para promover a devolução dos autos acima indicados, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, nos termos do item 

2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135558 Nr: 4657-04.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME PASTICK GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

manifestação de fls.382.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67660 Nr: 5121-67.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO EDUARDO AMARAL VIGNARDI, ESPÓLIO 

DE IVO VIGNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRELLA AMARAL VIGNARDI 

- OAB:9283

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados , para tomarem 

conhecimento da proposta de honotários do perito no valor de R$ 7.350,00 

(sete mil, trezentos e cinquenta reais), e para, no prazo de 10 dias efetue 

cada um 50% do valor em conta vinculada ao juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006528-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELEBRE AGENCIA DE EVENTOS LTDA - ME (REU)

ORLEI DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1006528-08.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

KARIN DANIELLE CARVALHO BARBOSA LIMA REU: CELEBRE AGENCIA 

DE EVENTOS LTDA - ME, ORLEI DE OLIVEIRA Vistos. 1. Visando ao 

saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase 

instrutória, em atendimento ao disposto nos arts. 9º, 10º e 357, todos do 

CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes 

instituído pela nova lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando 

(justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como 

prova de suas alegações (art. 357, II, CPC). 2. 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. 3. Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas 

ou não impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito 

entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de 

mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC. 4. Saliento que, na ausência de 

justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, 

possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. 5. Escoado 
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aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, 

voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença. 

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007295-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO FLORES (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

RUTH DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007295-12.2019.8.11.0006. 

REQUERENTE: GRACIELE DA COSTA SILVA REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CARLOS ROBERTO FLORES, 

RUTH DE CARVALHO Vistos. 1. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 2. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo “codex”, RECEBO a petição inicial. 3. 

REMETAM-SE os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca para a realização de sessão de 

mediação/conciliação. 4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do 

artigo 212, § 2º, do CPC, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado(a) ou Defensor Público, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) contestação, no 

prazo previsto no artigo 335 do CPC. 5. Havendo desinteresse pelo(s) 

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

antecedência, a contar da data da audiência (§5º, art. 334, CPC). 6. 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

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

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

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, CPC), bem 

como as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (§9º, art. 334, CPC). 7. DEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do CPC. 8. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001723-80.2016.8.11.0006

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:

CELSO SILVA (EXECUTADO)

C. SILVA CONSTRUCOES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001723-80.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: C. SILVA 

CONSTRUCOES - ME, CELSO SILVA Vistos. 1. A Constituição da 

República, em seu artigo 5º, inciso X, definiu a inviolabilidade da intimidade, 

da vida privada, da honra e da imagem da pessoa como direitos 

constitucionais, decorrentes do valor liberdade. 2. Todavia, em caso de 

colisão entre direitos constitucionais, em especial quando o direito à 

liberdade impede a efetiva prestação jurisdicional, impõe-se a 

interpretação da constitucional de forma unitária, a fim de garantir a plena 

convivência desses valores, à luz do princípio da proporcionalidade ou da 

razoabilidade, sopesando-se a adequação e a necessidade da medida e a 

proporcionalidade estrita dos interesses conflitantes. 3. Portanto, afasto a 

garantia jurídica do sigilo das informações fiscais e DETERMINO que sejam 

realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD de propriedade da 

parte executada, C. SILVA CONTRUÇÕES - ME, CNPJ: 

04.411.032/0001-30. 4. Ademais, DEFIRO, ainda, a busca de veículos 

registrados em nome da parte executada por meio do sistema RENAJUD. 

5. Havendo localização, PROCEDA-SE à inclusão de restrição de 

transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção. 6. Cumpridas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. 7. DETERMINO que o processo passe a tramitar em 

segredo de justiça, promovendo-se as anotações necessárias, com as 

restrições legais de acesso ao feito. 8. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001239-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001239-94.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM REU: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos. 1. Analisando os autos, verifico que a requerida apesar de 

devidamente citada (ID. 16600019), deixou de apresentar contestação, 

deixando transcorrer o prazo “in albis”, razão pela qual decreto a revelia 

desta nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. 2. Contudo, 

apesar da revelia da requerida, e em razão da natureza da demanda, há a 

necessidade de dilação probatória. 3. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito 

em questão referente ao julgamento antecipado da lide. 4. Diante da 

necessidade da busca de elementos que corroborem as alegações 

expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação 

de acesso ao sistema da empresa para os usuários. 5. Caso negativo, 

solicito que seja disponibilizado o(s) extrato(s) das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora. 6. Com a resposta, INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 7. Em 

seguida, à conclusão. 8. CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004502-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLA MALDONADO DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ANTONIO WILL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ALVES VENDRAMEL OAB - MT23755/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004502-71.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIELLA MALDONADO DE BARROS REU: VALMIR ANTONIO WILL 

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 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002198-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA KLEIN BISINELLA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE PACHECO QUIDA OAB - MT15376/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002198-36.2016.8.11.0006. AUTOR(A): 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REU: BARBARA KLEIN BISINELLA 

Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial 

acostado em ID. 25936623. 2. Desnecessária a intervenção do Ministério 

Público Estadual. É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 

3. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes 

no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC, 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 conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. 5. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a inscrição no 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se necessário. 6. 

Custas e honorários conforme entabulado pelas partes. 7. Para efetivação 

deste comando judicial, se necessário, promova o diligente gestor as 

comunicações e diligências para materialização das cláusulas e termos da 

autocomposição homologada. 8. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de 

estilo. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002514-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS AUTO POSTO LTDA (EXECUTADO)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002514-15.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DIAS AUTO POSTO LTDA, 

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS Vistos etc. HOMOLOGO o 

acordo entabulado entre as partes (id. 27979814) para que sobre ele 

recaiam os jurídicos e legais efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO na forma do art. 924, II do Código de Processo Civil. Dispenso 

a exigibilidade das custas remanescentes, o que faço nos termos do art. 

90, §3° do Código de Processo Civil. Honorários na forma convencionada. 

Comunique-se o Juízo da Recuperação Judicial (2ª Vara) nos autos de n. 

1001609-44.2016.8.11.0006 sobre o acordo homologado nestes autos. 

Delibero pela baixa das penhoras havidas neste feito, conforme pactuado 

pelas partes. Intime-se a parte executada para informar a conta corrente 

para a qual deverá ser destinado o valor total penhorado e até o momento 

vinculado a este feito. Para tanto, anoto o prazo de quinze dias. Após, 

retorne concluso. P. R. I. Cáceres/MT., 06 de Fevereiro de 2.020 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003037-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA PACHECO QUIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Processo: 

1003037-27.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CACERES 

EXECUTADO: ANA MARIA PACHECO QUIDA Vistos, etc. DECIDO: a) 

DEFERIR a penhora de bens da parte devedora pelo Sistema BacenJud de 

valores até o montante da última atualização apresentada nos autos que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes à 

parte Executada, bem como pelo sistema RENAJUD; b) Materializado 

sucesso na constrição de valores, intime-se exequente e executado; c) 

Materializado sucesso na constrição virtual de veículos, expeça-se o 

mandado de penhora e avaliação do bem móvel, lavrando-se em seguida o 

termo de penhora e depósito se o ato do Oficial de Justiça restar positivo, 

intimando-se após exequente e executado; d) Restando infrutífera as 

diligências supracitadas, intime-se o Exequente a indicar bens da 

executada passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, forte 

no CPC; e) Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007874-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO MIRANDA MINERVINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CACERES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA PINTO DE ARRUDA OAB - MT5635-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Trata-se de pedido de desistência da presente ação, face à 

concessão administrativa do pedido em tela. Os autos vieram conclusos. É 

o que merece registro. Fundamento e Decido. É caso de extinção do feito 

sem resolução de mérito. A perda do objeto ocorre quando por alguma 

razão superveniente, o provimento jurisdicional se torna inútil ou 

desnecessário ao autor. Nos autos, pretende-se concessão de 

aposentadoria, o que foi deferido em sede administrativa. Tendo em vista 

que o ato pretendido foi praticado pela instituição pública, eventual decisão 

de mérito se torna inócua, de forma que a extinção do feito é medida que 

se impõe. Pelo exposto nos autos, DECIDO: (a) Extinguir o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do CPC; (b) Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma da lei; (c) Decorrido o prazo 

recursal sem recurso voluntário, ausente a obrigatoriedade do duplo grau 

de jurisdição em razão do valor da causa (art.475,§ 2º do CPC), levem-se 

os autos ao arquivo com as anotações e baixas necessárias; (d) P. R. I. 

Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66803 Nr: 4292-86.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.A. C. COMÉRCIO PROD. ALIMENTÍCIOS 

LTDA, CLEIDE RAMONA ARIMURA, VAVA ANTONIO DA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

66803 §!'e$¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 4292-86.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): V.A.C. COMÉRCIO PROD. ALIMENTÍCIO LTDA/CNPJ: 

02.638.022/0002-98; CLEIDE RAMONA ARIMURA CPF: 356.833.091-15 ; 

VAVA ANTONIO DA COSTA CPF: 522.292.201-44

CITANDO(A, S): V.A.C. COMÉRCIO PROD. ALIMENTÍCIO LTDA/CNPJ: 

02.638.022/0002-98; CLEIDE RAMONA ARIMURA CPF: 356.833.091-15 ; 

VAVA ANTONIO DA COSTA CPF: 522.292.201-44

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/06/2007

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.211,69

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.

RESUMO DA INICIAL: Resumo: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) 

Executado(s), acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA nº 002625/06A, que pretende a satisfação da dívida acima 

descrita.

 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. Eu, João Vitor Silva de Moraes Almeida, matricula 

41931, estagiário, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de fevereiro de 2020.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: .

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97331 Nr: 2399-55.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICHIO GODOY & CIA LTDA, LUIZ PÉRCIO 

NICHIO GODOY, ANTONIO CARLOS NICHIO GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97331 §!*j@¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2399-55.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CITANDO(A, S): NICHIO GODOY & CIA LTDA CNPJ:03.266.563/0001-14; 

LUIS PERCIO NICHIO GODOY CPF: 327.948.001-91; ANTONIO CARLOS 

NICHIO GODOY CPF241.656.461-72. TODOS EM LOCAL INCERTO E NÃO 

SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 32.783,54

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.

RESUMO DA INICIAL: Resumo: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) 

Executado(s), acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA nº 20096658, que pretende a satisfação da dívida acima descrita

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. Eu, JOÃO VITOR SILVA DE MORAES ALMEIDA, 

MATRICULA 41931, ESTAGIÁRIO, digitei.

 Cáceres - MT, 5 de fevereiro de 2020.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: .

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87397 Nr: 161-59.1993.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ÁTILA SILVA GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATILA SILVA 

GATTASS, para devolução dos autos nº 161-59.1993.811.0006, Protocolo 

87397, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161376 Nr: 9176-51.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI ELIETE LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATILA SILVA 

GATTASS, para devolução dos autos nº 9176-51.2013.811.0006, 

Protocolo 161376, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 50066 Nr: 7238-02.2005.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CÂNDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT, 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D`OESTE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta:a)JULGAR EXTINTA 

A EXECUÇÃO, declarando a prescrição nos termos do parágrafo único, 

inc. I, do art. 174 c/c art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional, com 

fulcro no art. 487, II do CPC;b)Sem custas e sem honorários nos termos da 

legislação pertinente;c)Feito não sujeito ao reexame necessário, forte no 

art. 496, § 3º, III do NCPC;d)Dê-se baixa do protesto da dívida;e)Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 
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praxe;f)Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151639 Nr: 10480-22.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES PEREIRA MENDES ME, MOISES 

PEREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DO MATO 

GROSSO na qual há informações nos autos do pagamento da dívida na via 

administrativa.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Sendo assim, a satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção 

do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCP;

b) Honorários adimplidos administrativamente;

c) Custas pelo executado;

d) Promova a liberação de todas as constrições efetivada nos autos (fls. 

47/50).

e) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

f) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR JORGE LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000360-19.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EDMAR JORGE 

LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI LUAINE LUZ 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 14:45 , 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: 1000361-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DENILZA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000361-04.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANTONIA 

DENILZA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KYMBERLI 

LUAINE LUZ 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 15:00 , 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: 1000363-71.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000363-71.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GENILDA 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR 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: 15:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 6 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: 1000364-56.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000364-56.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GENILDA 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR 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: 15:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 6 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: 1000365-41.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000365-41.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GENILDA 

PEREIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CANDIDO 

NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR 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: 16:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 6 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: 1000366-26.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000366-26.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARCELO 

RIBEIRO RONDON 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 16:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 6 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: 1000367-11.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WIECZOREK OAB - MT7498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000367-11.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:PATRICIA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATO 

WIECZOREK POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 16:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 6 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: 1000370-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO DA CONCEICAO SOARES (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. 1000370-63.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CATARINO DA 

CONCEICAO SOARES 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: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/03/2020 Hora: 16:45 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 

CUIABÁ, 6 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: 8010249-19.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY SANTOS PEDROSO SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o REQUERENTE, para que no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste a 

cerca da diligencia retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011703-29.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DELUQUE VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (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 CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011703-29.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ELTON DELUQUE VILA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por ELTON DELUQUE VILA em desfavor de CLARO TV. Infere-se 

dos autos que A Requerente, por meio do seu advogado, foi intimada para 

emendar a inicial, devendo juntar aos autos comprovante de residência em 

seu nome, o que não foi cumprido. E mais, não há que se falar em 

ausência de oportunidade para a correção da falha, vez que a parte foi 

devidamente intimada, razão pela qual INDEFIRO a inicial. Diante do 

exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do 

art. 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e despesas processuais. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. 

Cumpra-se Intimem-se. CÁCERES, 5 de novembro de 2019. Hanae 

Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-18.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000373-18.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA FERREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE 

MATO GROSSO 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: 17:00 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 

CUIABÁ, 6 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: 1002647-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CEBALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-03.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANIA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000374-03.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ROZANIA DE 

SOUZA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 6 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: 1005268-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDUINA FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 09/03/2020 

16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001633-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA RIBEIRO DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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: 1000376-70.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT8337-O (ADVOGADO(A))

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000376-70.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ANTONIETA 

FREITAS GARCIA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

CELLA TARTERO, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 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: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 17:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 6 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: 1000191-32.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 09/03/2020 

17:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001657-95.2019.8.11.0006

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:

ECIO DUARTE ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMO, o EXEQUENTE, para que, no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste a 

cerca da diligência retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

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: 09/03/2020 

17:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006104-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 09/03/2020 

17:30 (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: 1000176-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

banco bradesco s/a (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO, o EXEQUENTE, para que no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-55.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000377-55.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:PAULO 

HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO 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: 20/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 6 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: 8011548-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-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))

 

INTIMO, o REQUERENTE, para que no prazo de 5 (CINCO) dias, manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006721-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006721-86.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DEIVID ALEXANDER DE LIMA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

moldes do artigo 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Homologo a desistência 

da ação formulada pela Requerente no ID n. 27864576, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Acerca da 

desistência da ação nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece o 

Enunciado 90 do FONAJE: A desistência do autor, mesmo sem a anuência 

do réu já citado, implicará na extinção do processo sem exame de mérito, 

ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento." Destarte, 

resta dispensada a intimação do reclamado. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações estilo, em 

seguida arquivem-se os autos. Intime-se. CÁCERES, 16 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006102-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES 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)

 

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: 09/03/2020 

17:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-25.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

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: 10/03/2020 

13:00 (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: 1000186-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

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: 10/03/2020 

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: 1000179-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE DALLEN PINHEIRO CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(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(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: 8010273-47.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT16115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 1006109-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 10/03/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-22.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR RIBEIRO GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, JUNTAR 

DOCUMENTOS QUE COMPROVE SUA HIPOSSUFICIENCIA

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006651-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FRANCA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006651-06.2018.8.11.0006. REQUERENTE: NATALINO FRANCA DE BRITO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES 

Encaminhe-se os autos ao Cartório para juntada do ofício em resposta ao 

Malote Digital enviado pela Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo. Procedam-se as intimações necessárias quanto a denegação da 

ordem Às providências. Dê-se impulso para o prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. CÁCERES, 18 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001026-88.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Indefiro o pedido 

formulado pelo Requerente. Insta registrar que incumbe ao Autor trazer 

aos autos as provas referentes aos fatos alegados e direitos arguidos. 

Ademais, quanto ao exposto no ID n. 26492247, o Requerente não juntou 

aos autos qualquer documento que comprove que a solicitação foi 

efetivada, bem como a data da ocorrência. Concedo o prazo de 20 dias 

para que o requerente cumpra o disposto no despacho de ID n. 15703500. 

Cumpra-se. CÁCERES, 9 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-30.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO ARAUJO PEREIRA OAB - MT16162-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MYCHELY DE ALMEIDA RIZZO 03943263185 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000023-30.2020.8.11.0006. INTERESSADO: DEVAIR CASSIANO TEIXEIRA 

REQUERIDO: MYCHELY DE ALMEIDA RIZZO 03943263185 Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em esclarecer de forma clara e objetiva o pedido formulado a 

título de tutela de urgência, bem como para que proceda a juntada dos 

documentos inseridos no ID n. 27410957 de forma legível. Caso 

permaneça o autor em silêncio ou não atenda às determinações, será a 

inércia tida como abandono processual, ensejando a extinção do feito nos 

termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 9099/95. 

Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 16 de janeiro de 2020. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006759-98.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR SANTANA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KHRISTIAN SANTANA RAMOS OAB - MT10318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006759-98.2019.8.11.0006. AUTOR(A): LAIR SANTANA RAMOS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial consistente em colacionar nos autos planilha de cálculo de 

liquidação, sob pena de indeferimento da inicial. Caso permaneça o autor 

em silêncio ou não atenda às determinações, será a inércia tida como 

abandono processual, ensejando a extinção do feito nos termos do artigo 

485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 29 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002128-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ENIVALDA GONCALVES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODIN DA SILVA CIRALLI OAB - MT2551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002128-48.2018.8.11.0006. REQUERENTE: ENIVALDA GONCALVES 

CORREIA REQUERIDO: ELIAS GONCALVES PEREIRA Vistos etc. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência de instrução para oitiva das partes, bem como suas 

testemunhas. Assim, determino à senhora gestora que designe audiência 

de instrução, conforme a pauta deste Juizado, oportunidade em que será 

colhido o depoimento pessoal da parte autora e reclamada e suas 

testemunhas. As partes devem trazer para a audiência as testemunhas 

arroladas, até o máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte, que 

deverão comparecer independente de intimação (art. 34 da Lei 9.099/95). 

Às providências legais. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 76 de 660



por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000380-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO VIANA DE SOUZA (REU)

 

PROCESSO n. 1000380-10.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE BENTO 

BIANCHINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO AMBROSIO 

CURVO FILHO POLO PASSIVO: BENTO VIANA DE SOUZA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230965 Nr: 1756-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON FRANCISCO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNILSON FRANCISCO DE MORAES, Cpf: 

00496021109, Rg: 1871612, Filiação: Lezina Maria de Jesus e Agostinho 

Francisco de Moraes, data de nascimento: 26/09/1972, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, convivente, Telefone 92-9-9295-4259. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos nº 1756-19.2018.811.0006Código: 230965Vistos, 

etc.CHAMO O FEITO À ORDEM com relação à decisão de fls. 82. Desta 

forma, ante a manifestação do Ministério Público de fls. 80, DETERMINO a 

citação do acusado, por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

obedecendo-se as disposições do artigo 365 do Código de Processo 

Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo sem manifestação da acusada, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.Cumpra-se. 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, MAURINO NETO 

FERREIRA COELHO, digitei.

Cáceres, 13 de novembro de 2019

Eniele Regiani Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira

 Cod. Proc.: 198861 Nr: 2803-96.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINA JARA, LINDOMAR MEDEIROS 

SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3°, da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Pretende-se nestes autos atribuir ao acusado ANDRELINA JARA a prática 

da infração tipificada no artigo 129 E 147 do Código penal e LINDOMAR 

MEDEIROS acerca da prática da infração tipificada no artigo 129, do 

Código Penal.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Destarte, acerca do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal, 

praticado por ANDRELINA JARA, descreve como núcleo "ofender a 

integridade física ou saúde de outrem".

Nesse viés, verificou-se comprovada tanto a autoria quanto a 

materialidade do delito de lesão corporal por meio do boletim de 

ocorrências (fl.06); termos de declaração (fls.7/14); Laudo de Exame de 

Corpo de Delito (fls.22/25); bem como do depoimento das testemunhas, 

vítima e interrogatório dos denunciados colhidos em audiência de instrução 

(fls.51/55), como pode-se observar a seguir:

A vitima Valdirene Aparecida Leite de Souza relatou em sua oitiva que, 

Adrelina a segurou pra que seu marido batesse na mesma, utilizando da 

chave do carro para agredi-la no peito e na cabeça.

Já a testemunha Verônica de Campos Leite de Souza, mãe da vitima, 

relatou em sua oitiva que ao ouvir os gritos da filha na rua saiu para fora 

de casa, e viu a acusada Andrelina empurrando a vítima juntamente com o 

bebê no colo na parede do muro.

Nesse viés a testemunha tentou ajudar a filha, todavia não conseguiu, 

assim, começou a gritar por ajuda, o que fez chegar pessoas para 

apartarem a briga, inclusive o acusado Lindomar.

 Contudo, Andrelina juntamente com seu marido continuou a empurrar e 

agredir a vítima, momento em que o denunciado Lindomar furou Valdirene 

com a chave.

 No que diz respeito aos réus, a denunciada Andrelina Jara relatou em 

audiência que não agrediu a vítima, que estava indo comprar um lanche 

para seu filho. Nesse viés, a mesma foi provocada por Valdirene e ainda a 

chamou de sapatão e pediu para que descesse do carro.

Nesse viés, a mesma pediu ao marido que retomasse com o carro para 

que fosse até a vítima. Ao descer do carro foi até a vítima para conversar 

com a mesma, a qual partiu para cima da acusada dando-lhe um arranhão 

no rosto e jogando-a no chão, e ainda empurrando-a no momento que se 

levantou.

Vindo o seu marido para socorrê-la, este tomou um soco no rosto de um 

senhor que vinha aproximando da briga. Ainda afirmou que seu esposo 

em momento algum usou a chave para agredi-la, e que a chave foi pega 

pela mãe da vítima.

Como também, confirmou o fato da vítima estar com seu filho no colo. 

Todavia, este foi pego pela mãe da ofendida, a qual chegou de agredir a 

mesma com uma bolsa, antes de sair do local com o bebê.

Por sua vez, o denunciado Lindomar Medeiros Sodré afirmou em seu 

interrogatório que não agrediu Valdirene, e que foi ele e sua mulher

 foram provocados pela vitima, o que fez com que sua mulher pedisse 

para parar o carro.

 Assim, Andrelina desceu do carro e foi até a vitima, e de repente o 

acusado é surpreendido pelo grito de Valdirene, o que o fez sair do carro, 

e nisso viu a mesma grudada no cabelo de sua esposa, o que o fez 

apartar a briga, pois estava uma puxando o cabelo da outra.

Ao se aproximar da briga, os parentes de Valdirene também chegaram no 

local, e nisso o mesmo foi empurrado, o que ocasionou uma batida em seu 

rosto.

Apesar dos relatos não estarem em acordo de como as lesões ocorreram, 

ambas afirmaram que a ré ofendeu a integridade física da vitima, devendo 

ser parcialmente acatada a denúncia, aplicando a pena prevista no artigo 

129 do Código Penal.

 A RESPEITO DO DELITO DE AMEAÇA previsto no artigo 147 do Código 

Penal, praticado por ANDRELINA JARA, apresenta como núcleo "ameaçar 

alguém de causar mal injusto e grave seja por palavra, gesto ou escrita, 

ou qualquer outro meio simbólico".

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 77 de 660



Fato este relatado no boletim de ocorrências (R.06); termos de declaração 

(fis.7/14); bem como no depoimento da testemunha e vitima em audiência 

de instrução e julgamento (fls.51/55). Contudo o mesmo fato foi negado 

pela denunciada em seu interrogatório colhidos em audiência de instrução 

e julgamento (fls.51/55) como pode-se ver:

A Vítima disse em sua oitiva que após a briga, a acusada a ameaçou 

dizendo, "onde quer que a encontra-se bateria na mesma".

A respeito da testemunha Verônica de Campos Leite de Souza, esta disse 

que presenciou a ameaça proferida pela acusada, dizendo que "a onde 

encontrasse a Valdirene iria acontecer coisa pior".

 Outrossim, a acusada Andrelina disse que foi ameaçada de morte pela 

vítima, assim que apartaram a briga entre as duas.

Nesse sentido, acerca do delito de ameaça, verifica-se que inexistem 

provas contundentes o bastante para o édito condenatório da ré Adrelina 

Jara, tendo em vista a incongruência entre a declaração da testemunha de 

fls. 10 a qual nada consta com relação à suposta ameaça proferida pela 

acusada, e a sua oitiva na audiência de instrução de fls.55, a qual já relata 

a prática do delito.

Como também, há de se destacar que a referida testemunha é mãe da 

vítima, o que a torna uma informante devido o grau de parentesco bem 

próximo da ofendida.

 Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, 

não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza e incongruência 

entre os relatos da testemunha Verônica de Campos Leite de Souza, 

devendo neste caso, ser a acusada socorrida pelo principio do in dubio 

pro reo.

É de se registrar, ainda, que probabilidade não é certeza. Assim, não 

conseguindo a acusação fazer a demonstração da autoria, estreme de 

dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza 

que tende em favor do réu que não pode ser condenado somente com 

base em indícios frágeis como os relatados neste processo.

Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do 

acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do 

mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

COM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, tipificado no artigo 

129 do Código Penal, praticado por LINDOMAR MEDIEROS SODRE, 

descreve como verbo nuclear "ofender a integridade fisica ou saúde de 

outrem".

 Fato este que pode ser comprovado em virtude do boletim de ocorrências 

(f1.06); termos de declaração (fls.7/14); Laudo de Exame de Corpo de 

Delito (fls.22/25); bem como do depoimento das testemunhas, vítima e 

interrogatório dos denunciados colhidos em audiência de instrução 

(fls.51/55). em conjunto com as oitivas da vitima e testemunha (fl. 55) 

como pode-se observar a seguir:

A vítima Valdirene Aparecida Leite de Souza relatou em sua oitiva que o 

mesmo teria a agredido, utilizando da chave do carro para agredi-la no 

peito e na cabeça enquanto sua esposa Andrelina a segurava.

 Já a testemunha Verônica de Campos Leite de Souza, mãe da vitima, 

relatou em sua oitiva que viu o acusado juntamente com Andrelina 

empurrando e agredindo sua filha, momento em que o denunciado 

Lindomar furou Valdirene com a chave.

 Em contra partida, a denunciada Andrelina Jara relatou em audiência que 

no momento em que a vitima foi pra cima da mesma, o denunciado 

Lindomar veio socorrê-la, este tomou um soco no rosto de um senhor que 

vinha aproximando da briga.

 Ainda afirmou que seu esposo em momento algum usou a chave para 

agredi-la, e que a chave foi pega pela mãe da vitima.

 Por sua vez, o denunciado Lindomar Medieros Sodre afirmou em seu 

interrogatório que não agrediu Valdirene, e que ele e sua mulher foram 

provocados pela vitima, o que desencadeou todo esse entrevero.

O acusado afirmar que ao ver sua esposa e a vítima puxando o cabelo da 

outra, este foi apartar a briga.

Ao se aproximar da briga, os parentes de Vladirene também chegaram no 

local, e nisso o mesmo foi empurrado, o que ocasionou uma batida em seu 

rosto.

 Por fim, o acusado negou estar com chave no momento que se aproximou 

do conflito, posto que a mesma caiu próximo do carro, sendo esta achada 

pela mãe da vitima a qual a guardou dentro de uma bolsa, fato este visto 

pela sua esposa.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia (fls. 

27/29), para ABSOLVER ANDRELINA JARA, Cpf: 53178793100, Rg: 

8127980 SSP/MT, Filiação: Arzemiro Jara e Irene da Silva Jara, data de 

nascimento: 05/10/1973, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, 

secretária, Endereço: Rua Padre Cassemiro - 1980 - Res. Ana Paula, 

Cidade: Caceres-MT, Telefone: (65) 9922-4643, devidamente qualificada 

nos autos, da prática do delito penal prevista no artigo 147, Código Penal, 

com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 

CONDENAR como incursos na pena do artigo 129 do Código Penal.

Quanto ao acusado, LINDOMAR MEDIEROS SODRE, julgo PROCEDENTE a 

denuncia (fls. 27/29), Rg: 14593029 SSP/MT, Cpf: 408.970.952-00, 

Filiação: Agnelo Ferreira Sodre e Erlinda Medeiros Sodre, data de 

nascimento: 25/10/1976, brasileiro(a), natural de Figueirópolis D'Oeste-MT, 

convivente, empresário, Endereço: Rua Padre Cassemiro, 1980, 

Residencial Ana Paula, Cidade: Cáceres-MT, como incursos na pena do 

artigo 129 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena acerca da ré ANDRELINA JARA.

A pena prevista no artigo 129, caput, do Código Penal é de prisão simples, 

DE TRÊS MESES A UM ANO.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a 

culpabilidade do acusado, que consiste na reprovação social de sua 

conduta, é normal, sem excepcionalidade; o acusado não registra 

antecedentes criminais; acerca da conduta social e personalidade do 

agente verifica-se que o réu estava embriagado no momento do acidente; 

as circunstâncias do crime não fogem à normalidade; não há que se falar 

em motivo do crime; as consequências do crime foram comuns; acerca do 

comportamento da vitima, verifica-se que em atenção ao interrogatório dos 

réus, a mesma haveria provocado à ré o que ocasionou todo o entrevero.

Por tais razões, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

Na segunda etapa do sistema trifásico, verifica-se a existência

De uma causa de atenuante da pena, sendo esta prevista no a alínea "c", 

encontrando a pena em 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e/ou de aumento de pena 

a serem consideradas, encontrando a pena em 02 (DOIS) MESES DE 

DETENÇÃO, à qual à mingua de outras causas modificativas, TORNO-A 

DEFINITIVA.

Fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena (art.33, § 2°, "c", 

do CP).

Defiro à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, vez que não se 

encontram presentes os requisitos para sua segregação cautelar.

Nos termos do artigo 44, § 2", do CP, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59, do CP não desabonam à ré a ponto de impedir 

a substituição, considero ser suficiente para a prevenção e reprovação 

penal a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma restritiva de 

direito, qual será proposta em audiência admonitória.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais em razão de sua hipossuficiência econômica.

Outrossim, passo à dosimetria da pena acerca do réu LINDOMAR 

MEDEIROS SODRE.

A pena prevista no artigo 129, caput, do Código Penal é de prisão simples, 

de TRÊS MESES A UM ANO.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a 

culpabilidade do acusado, que consiste na reprovação social de sua 

conduta, é normal, sem excepcionalidade; o acusado não registra 

antecedentes criminais; acerca da conduta social e personalidade do 

agente verifica-se que o réu estava embriagado no momento do acidente; 

as circunstâncias do crime não fogem à normalidade; não há que se falar 

em motivo do crime; as consequências do crime foram comuns; acerca do 

comportamento da vítima, não há que se falar, uma vez que a vitima 

provou a ré Andrelina, e não o acusado em questão.

Por tais razões, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

Na segunda etapa do sistema trifásico, inexistem circunstâncias 

atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, encontrando a pena 

em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e/ou de aumento de pena 

a serem consideradas, encontrando a pena em 03 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO, a qual à míngua de outras causas modificativas, TORNO-A 
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DEFINITIVA.

Fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena (art.33, § 2", "c", 

do CP).

Defiro ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, vez que não se 

encontram presentes os requisitos para sua segregação cautelar.

Nos termos do artigo 44, § 2", do CP, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59, do CP não desabonam o réu a ponto de 

impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção e 

reprovação penal a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma 

restritiva de direito, qual será proposta em audiência admonitória.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais em razão de sua hipossuficiência econômica.

Após certificado o trânsito em julgado:

- Oficie-se os órgãos competentes;

- Lance-lhe o nome do réu no ‘Rol dos Culpados’;

- Comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual de Identificação, ao 

Instituto Nacional de Identificação e ao Infoseg;

- Em razão do novo sistema de controle informatizado da execução penal 

(SEEU), espeça-se Guia de Execução Penal encaminhando-a ao cartório 

distribuidor para as procidências pertinentes.

 P.R.I.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245076 Nr: 499-22.2019.811.0006

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON GOMES DE PONTES, WELLINGTON 

MENDES SEBA, ANTONIO DAMASCENO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON MENDES SEBA, Cpf: 

01887619186, Rg: 18590136, Filiação: Marlucia Penha Mendes e Tufiki 

Seba, data de nascimento: 07/06/1987, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), atendente, Telefone 9932.8176. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que não foi 

possível citar o autor do fato Wellington Mendes Seba nos endereços 

informados nos autos. Considerando que o paradeiro do promovido é 

desconhecido, não podendo ser citado pessoalmente, não resta 

alternativa senão a citação pela via editalícia.Conforme manifestação 

ministerial (fl. 111) ficou impossível localizar o autor do fato, sendo que 

este está em local incerto e não sabido.Por se tratar de processo 

ambiental, sendo o rito sumário, é permitida a citação por edital, conforme 

prevê o artigo 361 do Código de Processo Penal.POSTO ISSO, acolho o 

requerimento ministerial (fl. 111), para que se proceda à citação por edital 

do autor do fato WELLINGTON MENDES SEBA, devidamente qualificado 

nos autos.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, MAURINO NETO 

FERREIRA COELHO, digitei.

Cáceres, 21 de janeiro de 2020

Eniele Regiani Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-10.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78200-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VIA SISTEMA Expedido por ordem 

do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara 

da Comarca de Cáceres/MT Dados do Processo: Processo: 

1000186-10.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 10.299,07; Tipo: Cível; 

Espécie: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : REQUERENTE: VALMIR 

SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA : ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA : REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 

S/A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO ITAUCARD 

S/A Endereço: ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, VILA DAS ACÁCIAS, POÁ - 

SP - CEP: 08557-105 Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizada no 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/03/2020 13:15 (MT), na sala de audiências da 

5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5 MB cada. CÁCERES - MT, 6 de fevereiro de 

2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: caceres.5vara@tjmt.jus.br (JM)

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 237284 Nr: 6090-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O, Henrique Pestana de Souza - OAB:21.170

 Vistos etc,

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o Ministério Público aportar aos 

autos endereço das testemunhas.

Requisite-se da autoridade policial a conclusão, caso já concluído ou 

noticias acerca do deslinde das investigações, relativas ao IP instaurado 

para o fim de apurar eventual incêndio e furto na rádio em que 

trabalhavam ou eram proprietários a vítima e seu cônjuge, para o fim de 

instruir a presente ação penal.

 Designo audiência em continuação para o dia 13 DE FEVEREIRO DE 2020, 

às 15H00MIN.

Saem os presentes intimados, inclusive as testemunhas arroladas pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 79 de 660



defesa abaixo assinadas.

 REQUISITE-SE novamente o delegado de Policia, Dr. Wilson S. Santos, 

para comparecimento ao ato processual acima designado.

 Requisitem-se e Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240193 Nr: 8078-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJANIO MOREIRA GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355024, MATHEUS SALOME DE SOUZA - OAB:MT 

24.554/O, PABLO GAMEIRO PIZATTO - OAB:22323/0

 INTIMAÇÃO DA DEFESA, para no prazo legal, manifestar acerca do Laudo 

Pericial juntado ás fls. 247/264.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244467 Nr: 10851-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ABRAÃO VILAS BOAS, ROSENIL 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, DOMINGOS SAVIO 

RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 Intimar o advogado dos denunciados, Dr. Domingos Sávio Ribeiro Pinto, 

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.: 245663 Nr: 884-67.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTERS DE JESUS ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145/MT

 Vistos etc. Primeiramente, HOMOLOGO a desistência das testemunhas 

ALEX DE SOUZA CUYABANO e JACKSON RODRIGUES LEITE DE 

CAMPOS. Destarte, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação acerca do pedido de revogação de prisão preventiva. Por 

fim, decorrido o prazo para cumprimento da missiva de fl. 384, declaro 

encerrado a instrução e determino vista ao Ministério Público, e depois à 

Defesa para alegações finais no prazo legal e sucessivo. Após, 

venham-me os autos conclusos para ulterior deliberação. Às 

Providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 253349 Nr: 6437-95.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, GILSON 

JULIANO SILVA DO PRADO, ALISSON DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:"MT", DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - OAB:10.631

 Carreando os autos, verifico que a defesa do réu Thiago Elpidio Silva 

Pinho, embora devidamente intimada (fl. 391), deixou transcorrer in albis o 

prazo para apresentar as alegações finais em forma de memoriais (fl. 

398).

 Diante disto, determino a intimação pessoal do réu para que manifeste seu 

interesse em contratar novo advogado, ou em caso de hipossuficiência 

financeira declarada, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para 

que a mesma patrocine sua defesa e apresente a referida peça 

processual no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 258934 Nr: 10254-70.2019.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:60.332/PR

 Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial e com 

supedâneo no art. 316, c/c art. 321, ambos do Estatuto Adjetivo Penal, 

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE ELSON DA SILVA JUNIOR, CPF n. 

037.695.241-42, filho de Elson da Silva e Elena Aparecida dos Santos, 

mediante IMPOSIÇÃO de medidas cautelares elencadas no art. 319 do 

Código de Processo Penal, a saber:a) comparecimento mensal em juízo, 

para informar e justificar suas atividades, pelo período de 03 (três) 

meses.b) proibição de ausentar-se do Estado de Mato Grosso, 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 Elson.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.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E 

TERMO DE COMPROMISSO, para colocar em liberdade o acusado, se por 

outro motivo não deva permanecer preso.Consigno que a não localização 

da vítima, não obsta o cumprimento do alvará de soltura.Deverá o sr. 

Oficial de Justiça, no ato da soltura, advertir o acusado de que, ciente das 

medidas cautelares aqui impostas, estas deverão ser rigorosamente 

cumpridas pelo mesmo, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a 

prisão preventiva, nos termos dos arts. 316 c/c 282, § 4.º c/c parágrafo 

único do art. 312, todos do CPP.Ciência ao Ministério Público, à Defesa, 

Denunciado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203142 Nr: 5333-73.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA RAMOS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS 

- OAB:2684

 Intimar o advogado da denunciada, Dr. Marionely Araujo Viegas, para que 

apresente razões recursais nos autos dentro do prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 252674 Nr: 5938-14.2019.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO CARVALHO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR DA SILVA LARA 

JÚNIOR - OAB:23137/O

 Autos n° 5938-14.2019.811.0006 – Cód. 252674

Vistos.

Compulsando os autos de prisão em flagrante, verifico que o flagrado foi 
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colocado em liberdade junto ao CISC pelo recolhimento de fiança à 

Autoridade Policial, razão pela qual entendo desnecessária a designação 

de audiência de custódia em relação aos presentes autos.

Contudo, visando à proteção à integridade física e psíquica do mesmo, 

oficie-se à POLITEC solicitando o laudo de lesões corporais realizado no 

mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como do laudo provisório, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Caso não tenha sido realizado o exame de lesões corporais, determino à 

POLITEC que o proceda no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

encaminhando a este Juízo no prazo legal.

Intime-se o flagrado, questionando o mesmo acerca da existência de 

lesões corporais ou de qualquer tipo de tortura sofrida pelo mesmo, caso 

em que deverá ser certificado pelo Sr. meirinho.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204003 Nr: 5926-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Christian Adriano 

Salgueiro - OAB:24525, VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB:

 PROCESSO N.º 5926-05.2016.811.0006 - Cód. 204003

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 5.2.20 HORÁRIO: Inicio: 14h00min. Término: 14h30min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Evandro Lucas da Silva

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

bem como o denunciado acompanhado de seu advogado. A defesa 

desistiu da inquirição da testemunha Willian Mendes. PELO MM. JUIZ FOI 

PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Homologo a desistência formulada. 

Declaro encerrada a instrução. Abro prazo de cinco dias 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

Igor Christian Adriano Salgueiro

Advogado – OAB/MT 24.525

Evandro Lucas da Silva

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212779 Nr: 1443-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEI MARINHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO FRANCISCO 

LEITE - OAB:22853/MT

 PROCESSO N.º 1443-92.2017.811.0006 - Cód. 212779

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 5.2.20 HORÁRIO: Inicio: 16h10min. Término: 16h15min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Lucinei Marinho da Silva

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

presente o denunciado, ausente seu advogado. O i. Representante do 

Ministério Público manifestou-se nos seguintes termos: Tendo em vista que 

não foi possível a intimação da vítima Marcos Ferreira Naves requeiro a 

substituição desta pela testemunha Alex Naves Ferreira (fls.27). Assim, 

requeiro vista dos autos para tentativa de localização o paradeiro de Alex. 

Com relação à testemunha Policial Carlos Alberto Carlindo da Silva, o qual 

não fora requisitada requeiro a substituição do mesmo pela pessoa de 

Advilson Ferreira de Souza, qualificado à fl. 36. PELO MM. JUIZ FOI 

PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro o requerimento ministerial, ao 

Ministério Público como pleiteado. Após, conclusos para designação de 

nova audiência. Cumpra-se. Diligências necessárias. 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

Lucinei Marinho da Silva

Denunciado

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 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

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de PORTO ALEGRE/RS, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 240541 Nr: 8328-88.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786, JENNIFER SANTANA R. DOURADO - OAB:23618/MT

 PROCESSO N.º 8328-88.2018.811.0006 - Cód. 240541

Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 5.2.20 HORÁRIO: Inicio: 15h40min. Término: 16h00min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Euripedes Ferreira

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

ausente o denunciado, bem como sua advogada. O Ministério Público 

pugnou por vista dos autos para se manifestar em relação ao endereço 

e/ou localização atual da testemunha Ailton Barbosa. PELO MM. JUIZ FOI 

PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Defiro o requerimento ministerial, ao 

Ministério Público como pleiteado. Intime-se a defesa do réu para que 

apresente aos autos o endereço em que as testemunhas relacionadas à 

Carta Precatória acostada às fls. 202 possam ser encontradas para fins 

de intimação pessoal. Acerca da intimação do réu, solicite-se informações 

acerca do cumprimento da missiva, devendo ser certificado nos autos as 

diligências procedidas, bem como o andamento da Carta Precatória. 

Outrossim, redesigno o ato para o dia 01/04/2020, às 14h40min. 

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. 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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 246367 Nr: 1344-54.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA DOS SANTOS MEMORIA, ROGER 

ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 
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OAB:24820, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684, MARLUCIA 

ALVES DE SOUZA TOLON - OAB:OAB/MT 21059, THIAGO MAURICIO 

RODRIGUES PEREIRA - OAB:27.311/O

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: Homologo a 

desistência formulada. Defiro o requerimento do Ministério Público. 

Visando evitar tumulto processual, bem como, ante a necessidade de 

celeridade processual determino o desmembramento do feito, com relação 

ao corréu Roger Alessandro Rodrigues Pereira, devendo os autos serem 

encaminhados os autos ao Juizado Especial desta comarca, visto que a 

pena máxima do delito atribuído ao réu roger não supera 02 (dois) anos. 

Solicite-se informações acerca do cumprimento da Carta Precatória 

expedida para a comarca de Alta Floresta/MT para inquirição da vítima 

Tiago Penha Lara (fls. 281), assim como seu devido cumprimento. Com o 

retorno da missiva vista a Defesa da ré para se manifestar quanto a 

realização de novo interrogatório da ré. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 250734 Nr: 4558-53.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCIDIO RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: Homologo a 

proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado, 

ressalvando a este que a suspensão será revogada, se no curso do 

prazo, vier a praticar por outro crime ou contravenção, ou ainda 

descumprir qualquer das condições impostas. Fica ciente ainda que 

expirado o prazo sem revogação este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade, bem como durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Nada mais Encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 252533 Nr: 5839-44.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARTINS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - 

OAB:14.000

 PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE DECISÃO: Homologo a 

proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado, 

ressalvando a este que a suspensão será revogada, se no curso do 

prazo, vier a praticar por outro crime ou contravenção, ou ainda 

descumprir qualquer das condições impostas. Fica ciente ainda que 

expirado o prazo sem revogação este juízo declarará extinta a sua 

punibilidade, bem como durante o prazo de suspensão não correrá a 

prescrição. Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Nada mais Encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159048 Nr: 6782-71.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR, LEOMAR 

AMARANTES MOTA, JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA, USIAS PEREIRA DA 

SILVA, NILSON PEREIRA, ALONSO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT, DANILO PIRES ATALA 

- OAB:6.062, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - OAB:4848/MT, 

LINDOMAR DA SILVA REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT, MAIKON 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164/MT, MARIANA RIBEIRO 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:26763, RONALDO MARTINS 

FRAGA - OAB:13.513/MT, THALISSA GABRIELA CASTRILLON 

MACEDO - OAB:26858/MT

 PROCESSO N.º 6782-71.2013.811.0006 - Cód. 159048

 Sala de Audiências da Terceira Vara Criminal de Cáceres/MT

DATA: 5.2.20 HORÁRIO: Inicio: 14h30min. Término: 15h00min.

JUIZ DE DIREITO: JOSÉ EDUARDO MARIANO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO ALEXANDRE A. COLUCCI

Denunciado: Alvasir Ferreira de Alencar; Leomar Amarantes Mota; José 

Elson Pires de Souza; Usias Pereira da Silva; Nilson Pereira; Alonso Batista 

dos Santos.

 TERMO DE DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência compareceu o Representante do Ministério Público, 

bem como os denunciados acompanhados de seus respectivos 

advogados e a testemunha de defesa Maria Aparecida Rodrigues Alves. 

A Defesa dos réus reiterou o pedido de reconhecimento da prescrição 

antecipada. O i. Representante do Ministério Público pugnou vista dos 

autos ante a reiteração do pedido de prescrição antecipada da defesa de 

todos os réus. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDO O SEGUINTE DESPACHO: 

Defiro o requerimento ministerial, vista dos autos ao Ministério Público. 

Vista 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

Ronaldo Martins Fraga

Advogado – OAB/MT 13.513-O

Fransérgio Rojas Piovesan

 Advogado – OAB/MT 4.848

Danilo Pires Atala

Advogado – OAB/MT 6.062

Lindomar da Silva Rezende

 Advogado – OAB/MT 7.388

Maikon Carlos de Oliveira

Advogado – OAB/MT 13.164-b

Diego Jesus Aparecido Ribeiro

Advogado – OAB/MT 10631

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 239323 Nr: 7545-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4.210//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls. 34.

 Intime-se Expedito Figueiredo de Souza da decisão de fls. 32/32v°. Após, 

ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000144-61.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR BARIVIERA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WHINTER BORGES DO NASCIMENTO FILHO OAB - GO29883 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR GERAL DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000144-61.2020.8.11.0005. 

IMPETRANTE: CLAUDIR BARIVIERA IMPETRADO: COORDENADOR GERAL 

DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que a petição inicial não atendeu ao que estabelece o art. 319, 
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inciso V, do NCPC, pois, o valor da causa deve corresponder à estimativa 

do valor econômico perseguido pela parte autora. Aplicação dos artigos 

291 e 292, do mesmo ‘codex’. Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor da 

causa deve corresponder ao conteúdo econômico pretendido, ou seja, o 

benefício que será advindo com o acolhimento da pretensão.” (TJ/RS – 3ª 

Turma – RAI 37893/2009 – 2009.04.00.037893-0 – Rela. Maria Lúcia Luz 

Leiria – J: 16/03/2010). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO 

VALOR DA CAUSA – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVEITO ECONÔMICO – IMÓVEL RURAL – 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA - CONDIÇÕES DE ACESSO - CRITÉRIO DO 

HOMEM MÉDIO – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA CORRESPONDENTE AO 

BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO- RECURSO DESPROVIDO. Por 

ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da 

causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte e do STJ tem 

entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido 

pelo autor. Não atua com discricionariedade o magistrado que, ao decidir 

incidente de impugnação ao valor da causa, considera a localização da 

área e utiliza do critério do homem médio, fixando valor ponderável e justo. 

O valor da causa deve expressar o benefício econômico pretendido pela 

parte, que está em descompasso com o valor atribuído à causa.” (TJ/MT - 

Ap 25637/2017, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara 

de Direito Privado, J: 06/06/2017, P: 09/06/2017). Ante o exposto, intime-se 

a(o) procurador(a) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial e atribua a causa o seu valor, sob pena de 

indeferimento da exordial, consoante estabelece o Parágrafo Único do art. 

321, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino/MT, 03 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva 

Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000468-85.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. D. C. O. (AUTOR(A))

I. O. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO OAB - MT20133/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. B. A. D. S. J. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000468-85.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): I. O. A., KELLY FERNANDA DE CARVALHO OURIVES REU: 

WILSON BENEDITO AGRIPINO DA SILVA JUNIOR Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de 

Bens, Alimentos, Guarda e Alimentos Compensatórios com Liminar de 

Alimentos Provisórios ajuizada por ÍSIS OURIVES AGRIPINO representada 

por sua genitora KELLY FERNANDA DE CARVALHO OURIVES em face de 

WILSON AGRIPINO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 23688158, as partes informam que transigiram em 

relação aos alimentos, guarda e visitas, pugnando pela desistência do 

pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

partilha de bens. Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou 

favorável ao acordo. Em seguida vieram- me os autos conclusos. É o 

breve relato. Decido. Entendo justo o entabulado entre as partes. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. Conforme preceitua o atual Código Civil, em seu 

artigo 840 e seguintes, uma das formas de extinção da obrigação consiste 

na transação, entendida como estabelecimento de concessões mútuas 

com vistas à extinção do litígio ou da obrigação. Simultaneamente, prevê o 

Novo Código de Processo Civil que a transação deve ser homologada, 

extinguindo-se o processo respectivo com resolução do mérito. No caso 

em epígrafe, verifico que as partes estão devidamente representadas, 

tendo firmado o acordo acima descrito, cuja homologação se pleiteia numa 

demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de 

interferência estatal. Ante o exposto, entendendo justo o entabulado entre 

as partes, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontade das partes, 

razão pela qual: RECONHEÇO a o pedido de desistência de 

reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a partilha de 

bens. Com isso DEFIRO o pedido de desistência. Com relação à guarda da 

filha, ÍSIS OURIVES AGRIPINO, acordam que ficará sob a guarda de sua 

genitora Sra. KELLY FERNANDA DE CARVALHO OURIVES. Quanto aos 

alimentos, o genitor arcará com 45,01% do salário mínimo vigente, com 

pagamento efetuado via depósito em conta bancária informada pela 

genitora no acordo. As visitas ocorrerão de forma livre, no endereço da 

genitora. Assim, quanto à fixação de guarda, visitação e pensão 

alimentícia da filha menor, verifico que estão devidamente preservados os 

interesses do mesmo, cabível, pois, a sua homologação judicial. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. Sem custas em face da gratuidade. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 16 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001751-80.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FANAIA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRON FERNANDES DIAS OAB - MT10421/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001751-80.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: GERSON FANAIA PEREIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS ajuizada por GERSON FANAIA PEREIRA em desfavor de 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. A decisão de id. 24249273 facultou à parte autora 

a emenda da inicial para que, em 15 (quinze) dias, juntar documentos 

essenciais para a propositura da ação. Contudo, a parte autora não 

colacionou quaisquer documentos aos autos, conforme certidão de id. 

24953931. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Pois bem, o artigo 

321, parágrafo único, do NCPC prevê a possibilidade de emenda da inicial, 

quando a mesma não preencher os requisitos do arts. 319 e 320: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” No caso dos autos, a 

decisão de id. 24249273 facultou à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, procedesse com a emenda da inicial, contudo, manteve-se inerte. 

Diante disso, outra não pode ser a conclusão deste juízo senão determinar 

a extinção do processo sem julgamento do mérito, declarando que não 

foram atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 

321, parágrafo único e 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pela parte autora. Após as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 03 de fevereiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81825 Nr: 1-22.2099.811.0005

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Cristina Borges Assunpção

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime da Cruz Borges 

Assumpção - OAB:11793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 58/60), interposto pelo ‘parquet’ 

contra a decisão proferida às fl. 56, afirmando haver erro material na 

“decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.
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A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, SE 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão, o que se evidenciou no caso em 

espécie.

Inicialmente, verifica-se que decisão de fl. 56, indeferiu pedido de fls. 

120/120verso, no entanto, o indeferimento foi direcionado erroneamente, 

uma vez que se referia ao petitório da requerente, à fl. 52.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para CORRIGIR, a decisão de fl. 56, onde se lê: “Indefiro o 

pedido de fls. 120/120verso, pois este Juízo já proferiu Sentença nos 

autos, esgotando-se a tutela jurisdicional”; leia-se: “Indefiro o pedido de fl. 

52, pois este Juízo já proferiu Sentença nos autos, esgotando-se a tutela 

jurisdicional”.

Retornem os autos ao arquivo.

Intimem-se e cumpra-se.

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: Priscila Ferreira da Silva Eckardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Vicente Ferreira Neto, Maria 

Benedita Ferreira

 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.: 141594 Nr: 247-85.2020.811.0005

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Cristina Borges Assunpção

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime da Cruz Borges 

Assumpção - OAB:11793/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Alvará Judicial ajuizada por CLAUDIA CRISTINA BORGES 

ASSUMPÇÃO, devidamente qualificado nos autos, requerendo a 

transferência do imóvel objeto de partilha do divórcio litigioso tombado sob 

o n° 2535-26.2008.811.0005, Código - 37702.

Narra a inicial que a requerente é genitora das menores SARAH 

ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA e SOFIA ASSUMPÇÃO DE OLIVEIRA, além de 

que o imóvel em questão não foi transferido definitivamente para as 

menores, conforme determinado pela ação de divórcio.

Recebo a inicial e seus respectivos documentos.

Determino o processamento do feito em segredo de justiça, por força do 

contido no art. 189, II do NCPC.

Abra-se vistas ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21581 Nr: 576-59.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procalc Estrutura SC Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - 

OAB:7123-MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial conforme já determinado nos autos.

Após as formalidades legais arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37907 Nr: 2728-41.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Renê Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Paulo Rogério de Souza Milléo - OAB:6110-A, 

Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 08 de ABRIL DE 2020 às 

13:00 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC).

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado das partes 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88554 Nr: 875-21.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rebeca Priscila Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111304 Nr: 3353-94.2016.811.0005

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Allevato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betania Patricia de Salles - 

OAB:10.265, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10777/O, João Clóvis 

Antoniacomi - OAB:3407-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores.Intime-se a 

parte autora para informar os dados bancário, a instituição financeira e o 

CPF, do beneficiário, para possível levantamento dos valores.DEFIRO o 

pedido de cumprimento de sentença em relação aos valores 

remanescente devido.Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos;Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o 

pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação 

multa no percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias 

no percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para 

atualizar o débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na 

conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da 

condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

averbação junto ao registro de imóveis (CPC/2015, art. 828, caput). Em 

efetivada a averbação, à parte credora deverá informar ao Juízo no prazo 

de 10 (dez) dias (CPC/2015 art. 828, §1º).Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131569 Nr: 3530-87.2018.811.0005

 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: Nayara Pessoa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceval Centro Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326/sc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:4591

 Intimo o Autora para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 78, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131572 Nr: 3533-42.2018.811.0005

 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: Naldire Cechetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceval Centro Oeste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326/sc

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Schneider - OAB:5238, 

Osmar Schneider - OAB:2152-B/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:8117

 Intimo o Credor para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 77, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137112 Nr: 2175-08.2019.811.0005

 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: Hélio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iharabrás S/A Indústrias Químicas, Danielle 

Gargaro Peres, Alexsandro Giovani de Souza, Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Dayane Juraci de Souza - OAB:24514O, Marcelo 

Mucci Loureiro de Melo - OAB:144880/SP, Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo o Embargante para, querendo, manifestar acerca da Impugnação de 

fls. 80/82, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84658 Nr: 3897-58.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz da Silva Rosa - 

OAB:18.099/MT

 Intimo o Credor para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 371/373, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85230 Nr: 529-07.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miron Fernandes Dias - 

OAB:10421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Intimo o Credor para manifestar acerca do depósito efetuado pelo 

Devedor às fls. 869/870, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88836 Nr: 1163-66.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza da Silva Martins - ME, Maria 

Neuza da Silva Martins, Maria Neuza da Silva Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Exequente para manifestar acerca da devolução da Carta 

Precatória de fls. 129/131, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89119 Nr: 1463-28.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda, Harmonia Corretora de Seguros 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Rorato, Vera Lucia Ferreira Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP, Márcia Cicarelli Barbosa de Oliveira - 

OAB:146.545/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial conforme já determinado nos autos.
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Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para dar andamento 

no feito.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90146 Nr: 2462-78.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia dos Santos Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Credor para manifestar acerca da informação do Leiloeiro de fls. 

1118/120, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92056 Nr: 570-03.2014.811.0005

 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: Aparecida Helena Torres de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Salete Terezinha Silva de Matos, 

Espólio de Erady Varela Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gabriel Silva Tirapelle - 

OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Intimo a parte Autora para manifestar acerca da Contestação de fls. 

346/348, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92458 Nr: 888-83.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Roberto Brugnago, Lenita Teresinha Werner 

Giordani, Anael Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anael Ferrari - OAB:104.485/MG, 

Eder Pereira de Assis - OAB:8066/MT, Lenita Teresinha Werner 

Giordani - OAB:104484/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Farhat Pires - 

OAB:164.817/SP, RAFAEL VILELA BORGES - OAB:153893

 Vistos etc.

Intime-se a exequente (procuradoras da Du Ponte do Brasil S/A), acerca 

dos petitórios e documentos de fls. 285/289.

Às procidências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97044 Nr: 138-47.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana da Silva Brito - 

OAB:171936/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca o petitório e documentos de fls. 

495/496.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121885 Nr: 4037-82.2017.811.0005

 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: Zeferino Correa Liber, Cinira Maria Liber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Engler de Souza, Marli de Souza, Nortec - 

Consultoria Engenharia e Saneamento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Felipe Monteiro Coelho - 

OAB:MT/14.559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Iza Karol Gomes Luzardo Pizza - 

OAB:11.315-A, José Petan Toledo Pizza - OAB:2553

 INTIMO às partes, através de seus Procuradores, da Audiência de 

Conciliação e Mediação designada para o dia 25 de Março de 2020 às 

13:30 hs, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC).

ADVERTÊNCIA: O não comparecimento injustificado das partes 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 845 Nr: 144-84.1997.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Linhares Golin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441

 Intimo o Credor para manifestar acerca da devolução da Carta Precatória 

de fls. 523/553, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4802 Nr: 168-83.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Derneval Pingo Alves de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Alves de Brito, Espólio de Ana 

Aparecida José de Brito, Lourival Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:OAB/MT 19.081, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, Servio 

Tulio de Barcelos - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Marroni - 

OAB:23.657/PR, Camila Cristiane Alves de Brito Lomas - 

OAB:OAB/SP 399.459, Juliana da Silva Brito - OAB:171936/SP, 

Rogério de Campos - OAB:8.967-B

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 596, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição em 

arquivo provisório, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, após venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12015 Nr: 2008-55.2000.811.0005

 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: Vilmar Bellandi, Rosani Bellandi
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Bellandi - 

OAB:12.102-E, Luciana Denize Rutilli Konageski Lenzi - 

OAB:12.982/MT, Walmir Cavalheri de Oliveira - OAB:2.669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo os Autores para manifestarem acerca da proposta dos honorários 

periciais, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com a decisão de 

fls.804.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27385 Nr: 1473-53.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, BB Administradora de Cartões de 

Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898

 Intimo o Credor para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 34819 Nr: 3100-24.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat Centrais Elétricas Matogrossense 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente em relação aos honorários sucumbenciais, 

para informar nos autos, a existência de pendencia de valor devido, 

apresentando os cálculos, observando que já foram levantados o valor de 

R$ 66.976,42, a título de valores incontroverso, conforme decisão de fls. 

564.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35940 Nr: 792-78.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioney Vitorassi, Espólio de Quintino Vitorassi, 

Dorlei Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi, Sirley Stedten Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Intimo os Devedores para manifestarem acerca da penhora/avaliação de 

fls. 372/381, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44987 Nr: 1645-19.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romélio Riediger, Adeilza Rodrigues de 

Oliveira, Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Intimo o Credor para, querendo, manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 264, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17472 Nr: 928-51.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Fausto Alves Lélis Neto - OAB:29684 - RS, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão de fls. 1147/1153.Sem 

prejuízo do exposto, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias 

para retificação na capa dos autos e no Sistema Apolo o nome da parte 

demandada, bem como o nome de seus procuradores.Intimem-se e 

cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17472 Nr: 928-51.2003.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO do Brasil Comercio e Industria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Fausto Alves Lélis Neto - OAB:29684 - RS, Verônica 

Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Pendentes de análise os pedidos do credor.

A parte exequente requer seja reconsiderada a decisão em relação ao 

depósito de R$ 70.000,00, referente a colheitadeira, vez que fez o 

abatimento nos cálculos de fls. 1145verso.

No caso, a parte demandada, em seu petitório (embargos de declaração), 

invoca a compensação, assim, o pedido deve ser deferido.

Por outro lado, ante o não pagamento do débito, requer, a parte credora, 

seja novamente feita busca de bens via BacenJud.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de 

valores até o montante do débito executado que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte devedora, visto 

ser plenamente possível a penhora de dinheiro, pois assume prioridade na 

ordem preferencial prevista no artigo 835 do CPC/2015.

PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo de 

protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema Bacen Jud.

Realizada a penhora do numerário, intime-se a parte devedora para que, 

querendo, manifeste-se no prazo legal.

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 busca, intime-se a parte exequente para requerer o 

que de direito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38539 Nr: 3387-50.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP - Factoring Fomento Mercantil Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Rodrigo Paulo Corrêa - OAB:2841/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DETERMINO que haja a penhora 

mensal sobre o faturamento da empresa, no patamar de 30% (trinta por 

cento), do valor liquido, até o montante da dívida.Sem prejuízo do exposto, 

DEFIRO o pedido de levantamento dos valores penhorados em favor da 

parte exequente.Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, juntar o instrumento procuratório, vez que trata-se de irregularidade 

sanável.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91929 Nr: 476-55.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AXA Corporate Solutions Seguros S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antur Tranportes Ltda-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora.Via de consequência, 

DEFIRO o pedido da parte exequente em relação ao levantamento dos 

valores penhorados, após preclusas as vias ordinárias.Intimem-se. 

C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências..................................................

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 139745 Nr: 3530-53.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Fernandes Souza de Camargo, Hebert 

Mateus Lima de Oliveira, Luiz Victor Daniel Ferreira Leite de Oliveira, Luiz 

Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Fabricio Carvalho de Santana - OAB:7066/MT, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Código n. 139745

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Cuida-se de ação penal em que visa a apuração da prática dos crimes 

descritos na exordial acusatória de fls. 05/099, em tese, perpetrados por 

CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO, LUIZ VICTOR DANIEL 

FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE SOUZA, vulgo “Tito” e 

HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A denúncia foi recebida no dia 12 de novembro de 2019.

Os acusados foram devidamente citados, conforme certidão de fls. 

174-verso.

O acusado Luiz Victor Daniel Ferreira Leite de Oliveira apresentou 

resposta à acusação às fls. 175/176.

Por sua vez, o acusado Caio Fernandes de Souza Camargo, apresentou 

resposta à acusação, bem como requereu a substituição da prisão 

preventiva por prisão domiciliar, mediante cautelar de comparecimento a 

todos os atos do processo. Alternativamente, pugnou pela substituição da 

prisão preventiva nos termos dos arts. 282, c/c art. 319 e 321 do CPP (fls. 

177/181).

O acusado Herbert Mateus Lima de Oliveira juntou, por meio da Defensoria 

Pública, resposta à acusação (fls. 185/186)

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de 

substituição da prisão preventiva (fls. 187/191).

 Em seguida vieram os autos conclusos.

É relatório. Decido.

A Defesa alega que o acusado CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO 

possui uma filha menor de 09 (nove) meses que necessita muito de seus 

cuidados para suprir as necessidades básicas de seu sustento, em face 

disso, requer a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, 

conforme prevê o artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

A prisão domiciliar está prevista no artigo 317 do Código de Processo 

Penal e consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua 

residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Acerca do tema, o artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece que 

a prisão preventiva poderá ser substituída por prisão domiciliar quando o 

agente for maior de 80 (oitenta) anos; estiver extremamente debilitado por 

motivo de doença grave; imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 

menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; gestante; mulher com 

filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos e; homem, caso seja o 

único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos.

 Trata-se de um direito subjetivo da pessoa presa, cabendo, todavia, ao 

juiz condutor do feito verificar se as condições previstas em lei restaram 

satisfeitas, podendo conceder ou não o benefício.

O deferimento da substituição da prisão em estabelecimento prisional pela 

domiciliar constitui-se numa faculdade e não obrigação do magistrado, 

que, valendo-se da discricionariedade ínsita ao princípio do livre 

convencimento motivado, analisará as circunstâncias do caso concreto 

para o deferimento ou não da medida.

Voltado ao caso em comento, o acusado CAIO FERNANDES alega que o 

deferimento do pedido é necessário posto que é imprescindível ao 

sustento de sua esposa e filha, criança de 10 (dez) meses.

Foi juntado à fl. 182 certidão de nascimento da criança M. L. M. C., 

comprovando ser filha do acusado CAIO.

Todavia, no caso dos autos, não se restou comprovada a 

imprescindibilidade do acusado Caio Fernandes Souza de Camargo no que 

tange ao fornecimento de cuidados especiais em favor de sua filha, 

criança de 10 (dez) meses, assim, desnecessária se faz a concessão da 

prisão domiciliar.

Dessa forma, não se restou configurada a imprescindibilidade da 

concessão da prisão domiciliar.

Passo a análise da prisão preventiva e possibilidade de substituição da 

prisão preventiva por medidas cautelares.

A prisão preventiva é medida cautelar extrema consistente na privação da 

liberdade do autor de crime, podendo ser decretada para garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do delito e indícios suficientes de autoria, nos termos do 

artigo 312 do CPP.

 Ressalte-se que, nos termos do artigo 313 do citado diploma legal, 

referida prisão será admitida nos crimes dolosos com pena privativa de 

liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, se tiver o agente sido 

condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ou 

se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência.

Ainda que se trate de medida excepcional, a decretação da prisão 

preventiva se faz necessária em determinados casos, sob pena de se ver 

frustrada a prestação jurisdicional.

No presente caso, verifico que há prova da materialidade do crime, bem 

como indícios suficientes da autoria, conforme se depreende dos 

elementos informativos coligidos do caderno inquisitorial.

Destarte, restam preenchidos a prova da materialidade e os indícios 

suficientes de autoria, pressupostos para a decretação de prisão 

preventiva, nos moldes do que estabelece art. 312, caput, do Código de 

Processo Penal.

Ressalte-se, outrossim, que a prisão preventiva fundada na garantia de 

aplicação da lei penal é passível de decretação nos casos em que reste 

evidenciada a fuga do distrito da culpa por parte do réu.

No caso em comento, conforme depoimentos e demais peças nos autos, a 

consumação do crime se deu nesta Comarca de Diamantino/MT, sendo 

que a prisão em flagrante do acusado CAIO apenas se deu na Comarca 

de Rosário Oeste/MT.

 Dessa forma, restou configurada a evasão do distrito da culpa pelo 

denunciado.

Portanto, faz-se prudente a manutenção da prisão preventiva do acusado, 
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sob pena de risco à aplicação da lei penal e da garantia da ordem pública, 

tendo em vista o risco de reiteração delitiva, com base nas circunstâncias 

concretas do delito e na gravidade concreta da conduta.

Saliente-se ainda que, o crime sob análise (artigo 157, §2º, inciso II e 

§2º-A, inciso I, ambos do Código Penal) subsume ao que preceitua o 

disposto no artigo 313, inciso I, do Código Penal, no que se refere à pena 

privativa de liberdade máxima cominada.

 Quanto aos predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalho 

lícito), entendo que tais circunstâncias, por si só não bastam para justificar 

a concessão da liberdade ou prisão domiciliar ao réu.

Além disso, o pedido de revogação da prisão preventiva não apresenta 

qualquer fato novo que justifique a reapreciação da decisão anterior que 

decretou a prisão cautelar.

 Por fim, impõe-se reconhecer que não há possibilidade de substituição da 

prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas 

não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para uma 

hígida instrução processual ou para evitar a reiteração de crimes, pelos 

motivos já explicitados, nem são adequadas à gravidade do crime 

praticado (alta), como o exige, para serem deferidas, o art. 282, I e II, do 

CPP. É justamente por isso que a medida cautelar cabível, no caso 

concreto, é a prisão preventiva (art. 282, § 6º, CPP).

Posto isso, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por 

prisão domiciliar e de revogação da prisão preventiva formulado por CAIO 

FERNANDES SOUZA DE CAMARGO, devendo o denunciado permanecer 

onde se encontra preso.

Intime-se com urgência o denunciado Luiz Carlos de Souza, para que este 

informe o nome do advogado constituído para sua defesa ou que proceda 

à constituição de procurador no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

nomeação da Defensoria Pública.

 Cientifique o Ministério Público.

Intimem-se.

Às providências.

Diamantino/MT, 15 de janeiro de 2020.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 139745 Nr: 3530-53.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Fernandes Souza de Camargo, Hebert 

Mateus Lima de Oliveira, Luiz Victor Daniel Ferreira Leite de Oliveira, Luiz 

Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Fabricio Carvalho de Santana - OAB:7066/MT, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Autos nº. 3530-53.2019.811.0005

Código nº. 139745

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que visa a apuração da prática dos crimes 

descritos na exordial acusatória de fls. 05/099, em tese, perpetrados por 

CAIO FERNANDES SOUZA DE CAMARGO, LUIZ VICTOR DANIEL 

FERREIRA LEITE DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS DE SOUZA, vulgo “Tito” e 

HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A denúncia foi recebida no dia 12 de novembro de 2019.

Os acusados foram devidamente citados, conforme certidão de fls. 

174-verso.

Os acusados Luiz Victor Daniel Ferreira Leite de Oliveira, Caio Fernandes 

de Souza Camargo e Herbert Mateus Lima de Oliveira apresentaram 

resposta à acusação (fls. 175/176, 177/181 e 185/186).

O acusado LUIZ CARLOS DE SOUZA apresentou resposta à acusação 

pugnando pela revogação da prisão preventiva (fls. 207/209).

 O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (fls. 210/214).

 É o relatório. Decido.

 I-DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Como se sabe, de acordo com o disposto pelo artigo 312 do Código de 

Processo Penal, a prisão preventiva é cabível quando houver prova da 

existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado 

pelo estado de liberdade do imputado, podendo ser decretada para 

garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do custodiado 

antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, só se 

justificando em situações específicas, em que a custódia provisória seja 

indispensável.

De antemão, cumpre registrar que a materialidade do crime está 

estampada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de 

apreensão, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, auto 

de entrega, termos de qualificação, vida pregressa e interrogatórios e 

termos de declaração. Por sua vez, os indícios de autoria e participação 

podem ser extraídos dos termos de depoimentos acostados nos autos.

Impende destacar que a segregação do acusado LUIZ CARLOS DE 

SOUZA tem o condão de garantir a ordem pública e aplicação da lei.

Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do 

acusado, diante da gravidade do delito e fuga do agente do distrito de 

culpa.

Outrossim, não se verifica alteração das circunstâncias fáticas descritas 

na decisão de fls. 78/83 (autos nº. 428-31.2019.811.0005 – Código nº. 

139575, em apenso), devendo, portanto, ser mantida.

Por todo o exposto, tendo em vista permanecerem presentes os requisitos 

legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão 

preventiva de LUIZ CARLOS DE SOUZA, já qualificado, para a garantia da 

ordem pública e aplicação da lei.

II- DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

convicção que permitam absolver sumariamente o(s) réu(s) (artigo 397, do 

Código de Processo Penal), determino o prosseguimento do feito.

Designo o dia 07 de abril de 2020, às 16h15min, para audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime(m)-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), 

o Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e pela defesa.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 411 do CPP).

Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio de força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e §2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta 

precatória, com prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) 

testemunha(s) que residem fora da Comarca pelo Juízo deprecado, 

intimando-se as partes de seu envio.

 Ciência ao MPE e Defesa.

 Às providências.

Diamantino/MT, 04 de fevereiro de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86769 Nr: 2397-20.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Pereira de Loyola., Rosalina Loiola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilomar Hiller - OAB:10.768, 

Wesley Roberto de Amorim - OAB:6610-MT

 Intimação do patrono do denunciado para que no prazo legal apresente 

alegações finais nos termos do artigo 403, §3º do Código de Processo 

Penal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 89 de 660



Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 135802 Nr: 1567-10.2019.811.0005

 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: Marcos Wagner Santana Vaz, Rosimeire Ferreira de 

Souza, Manoel Renato Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Ferreira de Barros, Margara Mariza 

Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLYSSIA PEREIRA 

ALVARENGA - OAB:20704/O

 Processo nº: 1567-10.2019.811.0005 – Cód.: 135802

Vistos, etc.

Trata-se de queixa-crime proposta por Marcos Wagner Santana Vaz em 

face de Margara Maria Pereira de Barros e Altair Ferreira de Barros, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Após a redesignação da audiência de instrução e julgamento, o autor 

manifestou o interesse em desistir da ação, requerendo a extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Pelo exposto, DECLARO extinta a punibilidade de Margara Maria Pereira de 

Barros e Altair Ferreira de Barros, na forma do artigo 107, inciso V, do 

Código Penal, devendo, então, ser promovido o ARQUIVAMENTO do 

presente feito.

 Sem prejuízo, CANCELO a audiência anteriormente designada.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Ciência ao MPE e às partes.

P. R. I. Cumpra-se.

Diamantino/MT, 05 de fevereiro de 2020.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-29.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RICARDO DE ASSUNCAO - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000172-29.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:EDJANE ARAUJO 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALESSANDRO DE 

ALMEIDA SANTANA SOUZA POLO PASSIVO: ELTON RICARDO DE 

ASSUNCAO - 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: 

DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 

08:00 , 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: 1000174-96.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIZE DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONETE FERREIRA DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000174-96.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:LEIZE DA SILVA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WIRAN DA SILVA POLO 

PASSIVO: IONETE FERREIRA DOS 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: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . CUIABÁ, 6 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: 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)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 18/03/2020 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000173-14.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES OAB - MT24614/O 

(ADVOGADO(A))

JHEINNE NAYARA BUENO DOS SANTOS OAB - MT25623/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 25/03/2020 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-11.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILDESIO SALES DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001139-11.2019.8.11.0005. INTERESSADO: GILDESIO SALES DE SOUZA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO -DETRAN Vistos, etc. I- Concedo prazo comum de 10 dias para 

apresentação de alegações finais, após conclusos para sentença. II- 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000422-67.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DO NASCIMENTO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000422-67.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: EDIVAN DO NASCIMENTO 

PEREIRA EXECUTADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

incontroverso mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Intime-se a parte executada por seu patrono, para que 

efetue o pagamento do saldo remanescente no prazo de 05 dias, sob 

pena de penhora online. 3 – Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000948-97.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA JOSE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

eris alves ponde OAB - MT13830-N (ADVOGADO(A))

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000948-97.2018.8.11.0005. EXEQUENTE: ANA CLAUDIA JOSE DE 

SOUZA EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Concedo o prazo de 10 

dias para que o antigo patrono Licinio Vieira de Almeida Junior apresente 

em cartório o original do contrato assinado pela parte autora, sob pena de 

liberação dos valores em favor da parte autora. II- Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000591-83.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE BONFIM DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000591-83.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: RAYANE BONFIM DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Cumpra-se o despacho de id. 

28779271. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-52.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Michele Juliana Noca OAB - MT7622-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000800-52.2019.8.11.0005. REQUERENTE: EDSON FRANCISCO PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. I- Concedo prazo comum de 10 dias para apresentação 

de alegações finais, após conclusos para sentença. II- Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-29.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RICARDO DE ASSUNCAO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 25/03/2020 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-62.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOBRE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT10361-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))

 

Envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões 

recursais no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-29.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANE ARAUJO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RICARDO DE ASSUNCAO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000172-29.2020.8.11.0005 REQUERENTE: EDJANE ARAUJO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ELTON RICARDO DE ASSUNCAO - ME Vistos. 

I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A 

tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação 

prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 
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de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No caso dos autos 

e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito alegado 

está revelada através dos documentos juntados aos autos, demonstrando 

o pagamento da dívida da parte autora perante a parte requerida, 

conforme se verifica das mensagens trocadas via aplicativo whatsApp, 

bem como do áudio de id. 28906547, contudo, de acordo com o extrato do 

SPC juntado aos autos, o nome da autora continua inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. O perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte 

requerente encontra restrições em seu crédito por dívida supostamente 

adimplida, o que lhe trará diversos prejuízos, dentre eles os funestos 

efeitos da inclusão do nome no SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao 

Crédito e/ou outras empresas de cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para 

que dê baixa na inscrição em questão até determinação judicial em 

contrário, sob pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 

100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com 

fundamento no art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pela requerente e sua 

hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei 

Consumerista. 3 - Sem prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte 

requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim 

de que compareça à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá 

oferecer defesa escrita até 05 (cinco) dias após a data da audiência de 

conciliação, sob pena de presumir-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com 

condenação nas custas processuais. 5 - Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002280-65.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WIRAN DA SILVA OAB - MT11861-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V L DUARTE EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002280-65.2019.8.11.0005. REQUERENTE: WIRAN DA SILVA 

REQUERIDO: V L DUARTE EIRELI - EPP 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 instrução e julgamento, conforme certidão 

de intimação de id. 20061458, 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: 1000497-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR LOIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACY MIGUEL SCANAGATTA (REQUERIDO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERIDO)

CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000497-09.2017.8.11.0005. REQUERENTE: JOVAIR LOIDE DE SOUZA 

REQUERIDO: CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA, JACY MIGUEL 

SCANAGATTA, PAULO HUMBERTO BUDOIA 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: 1001421-49.2019.8.11.0005

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:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001421-49.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SHEILA GOMES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA 

Vistos, etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, não havendo necessidade de produção de outras provas em 

audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte reclamante ingressou com a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais e materiais, sustentando, em síntese, que realizou um 

contrato de multipropriedade com a requerida, dando de entrada a 

importância de R$ 570,00. A requerente aduz que por diversas vezes, em 

momento ulterior a assinatura, mesmo dentro dos sete dias após a 

celebração, tentou cancelar o contrato. Alega que a representante da ré 

garantiu, durante a apresentação do plano, acesso aos melhores quartos, 

além de ter facilidade de agendar diárias. A demandante diz que o plano 

não é como foi apresentado, pois fica mais oneroso se hospedar pelos 

termos do contrato do que fazer uma reserva diretamente pelos hotéis Di 

Roma. Além do mais, a requerente informa que fora prometido que o 

desconto oferecido a ela valeria apenas naquele dia, todavia, aduz que no 

dia seguinte encontrou o mesmo plano com o mesmo desconto. Foram 

prometidas pela requerida, como cortesia, duas diárias para casal, mas ao 

tentar utilizá-los foi informada que o valor era de R$ 100,00 (cem reais) 

por casal, além de não possuírem vaga naquele momento. Sustenta ainda 

que não existe a possibilidade de se reservar apenas uma diária, quando 

por qualquer pessoa que o faça diretamente pelo hotel tem essa opção. 

Por sua vez, a requerida sustenta, em síntese, que as alegações da outra 

parte estão desvinculadas da verdade dos fatos e não merecem 

prosperar. A demandante suscitou matéria preliminar, e no mérito requereu 

a improcedência da ação. Acato a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, pois restou demonstrado que a parte autora não se 

enquadra nos requisitos para a concessão deste benefício. Analisadas a 

preliminar, passo a análise meritória. Pois bem. O caso é de inversão do 

ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem 

como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a eficiente 

prestação de serviço à autora. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar que não houve descaso com a autora, bem como 

que foram prestadas todas as informações sem que houvesse margem 
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para dúvidas, omissões ou obscuridades. Dos autos, verifica-se que o 

contrato foi celebrado em lugar distinto do estabelecimento, logo, a autora 

estaria totalmente dentro de seu direito ao reclamar o cancelamento do 

contrato, bem como de ser restituída, em dobro, pelo valor pago de R$ 

570,00, conforme inteligência do artigo 42, parágrafo único, da Lei 

8.078/90: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. A corroborar o exposto 

acima, CLAUDIA LIMA MARQUES ensina: “Se as vendas de porta em porta 

(a) foram pioneiras quanto ao direito de arrependimento, desde a terceira 

edição desta obra incluímos um tópico específico para aprofundar a 

análise do art. 49 do CDC, com dois novos tipos de venda agressiva, nos 

quais o direito de arrependimento sem causa do consumidor pode e deve 

ser assegurado: 1) nas vendas chamadas “emocionais”, como nas 

ocorridas no Brasil nos contratos de time-sharing ou multipropriedade; (...). 

O direito de arrependimento do art. 49 do CDC deve ser assegurado 

também em caso de vendas emocionais de time-sharing ou 

multipropriedade, interpretando-se, como tem reconhecido a jurisprudência 

brasileira, que tais vendas ocorrem “fora” do estabelecimento comercial 

normal, uma vez que o consumidor é convidado (por telefonemas, com 

sorteios e premiações) a comparecer ao estabelecimento comercial do 

vendedor ou representante, especialmente organizado para tal, onde 

então, em uma festa, coquetel ou recepção, em que se servem mesmo 

bebidas alcoólicas, e num clima de sucesso, realização e prazer, é 

oferecido o produto através de vídeos, aplausos, brincadeiras e jogos, 

quando o consumidor é (des) informado sobre o contrato e o assina, 

assim como o seu pagamento, garantido com a assinatura de vários 

boletos de cartão de crédito, tudo em clima “emocional” de consumo e 

prazer que costuma arrefecer até mesmo advogados e juízes.” 

(“Contratos no Código de Defesa do Consumidor” O novo regime das 

relações contratuais 6ª ed. rev. atual e ampl. São Paulo, Editora Revistas 

dos Tribunais, 2011, págs. 866 e 878/879). Além do mais, a requerente 

não teve tempo hábil sequer para perlustrar o contrato, ficando sujeita às 

informações repassadas pela vendedora, e, ainda, foi apressada a 

celebrar o contrato sob o argumento de que o preço só valeria para 

aquela data. Fatos que ficam claros no áudio juntado pela requerida (fl. 49 

ID 26376936). Quanto às informações prestadas pela requerida 

encontram-se incompletas, o que induziu a autora ao erro, pincipalmente 

concernente ao voucher de número 68318396/v-1, acostado aos autos à 

fl. 49, o qual oferece um brinde, conforme descrito nele, de “2 – Diária(s) 

no Grupo di Roma para duas pessoas”. Acontece que ao tentar utilizá-los 

foram surpreendidos com a informação de que deveriam pagar uma taxa 

de R$ 100,00 (cem reais) para poder fazer a reserva da hospedagem. 

Informação essa que não foi repassada pela requerida. Nesse sentido 

entendeu a 31ª Câmara do TJSP: APELAÇÃO. TURISMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. CONTRATOS DE 

TIME-SHARING, CUJA VENDA É DENOMINADA "EMOCIONAL". DIREITO AO 

EQUILÍBRIO CONTRATUAL E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. 

VANTAGENS, SERVIÇOS E PRODUTOS OFERECIDOS AO CONTRATO DE 

HOSPEDAGEM NÃO CUMPRIDOS. INEXECUÇÃO OBRIGACIONAL. 

CONSTATAÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO NEGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. GARANTIA. 

RECURSO IMPROVIDO. 1.- No caso em julgamento, a violação ao direito ao 

equilíbrio contratual e ao dever de informação foram manifestamente 

violados no contrato celebrado pelo autor junto à ré de hospedagem em 

sistema compartilhado classificado time-sharing. Depois de assinado o 

instrumento particular em meio a muita pressão psicológica e pelo modo 

utilizado de venda emocional dos produtos e serviços oferecidos, logo no 

dia seguinte, os autores refletiram sobre os termos da contratação e 

manifestaram o intento de rescindir, mas não puderam sob forte ameaça 

de imposição de altos encargos, enfraquecendo a ideia original. O direito 

de arrependimento não poderia ser negado, ainda que a celebração da 

venda tenha ocorrido nas dependências da rede hoteleira em que estavam 

hospedados. Os métodos impostos de publicidade e de venda, aliados a 

outras circunstâncias estratégicas, têm o condão de impedir e dificultar 

uma percepção racional daquilo que está sendo contratado, mesmo 

apresentando eventual conteúdo escrito. Na prática, tudo o que foi 

oferecido acaba não sendo possível de se executar, o que causa 

frustração de legítima expectativa suportada pelos autores da presente 

ação. 2.- Caracterizada típica abusividade incompatível com os princípios 

sociais do contrato, isto é, a boa-fé, a equivalência material e a função 

social, além daqueles previstos na relação de consumo, imperiosa a 

rescisão do contrato sem onerar os consumidores com pagamento de 

eventual cláusula penal, lembrando que não foi usufruído nenhum tipo de 

serviço anunciado de hospedagem, por obstáculo criado pela própria 

fornecedora-ré. (TJSP; Apelação Cível 1016036-31.2016.8.26.0361; 

Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 

19/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018). Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral.Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 2.000,00, de acordo com a fundamentação 

delineada. Diante do exposto julgo PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: DECLARAR rescindido o contrato e CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois 

mil novecentos e oitenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros 

de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da 

disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC 

desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e a ressarcir a autora em R$ 

1.140,00, equivalente ao dobro do valor pago pela requerente. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Indefiro a gratuidade à parte autora para fins recursais. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000724-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SERGIO OTERO LUPATINI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

HYUNDAI CAOA - CUIABA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATYANA BOTELHO ANDRE OAB - SP170219-O (ADVOGADO(A))

DIEGO SABATELLO COZZE OAB - SP252802-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000724-28.2019.8.11.0005. REQUERENTE: DOUGLAS SERGIO OTERO 

LUPATINI - ME REQUERIDO: HYUNDAI CAOA - CUIABA, CAOA 

MONTADORA DE VEICULOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. Trata-se de ação 

de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, onde a parte 

autora narra que adquiriu da primeira requerida, em 30/10/2017, o veículo 

Caminhonete-HR Zero Quilômetro, Hyundai, placa QCQ 4828-mt, 

2017/2018, pelo valor de R$ 72.600,00, com quatro anos de garantia. 

Contudo, alega que em 13/02/2019, o veículo começou a apresentar 

defeito, precisando ser guinchado até a concessionária ré. Acrescenta 

que o veículo estava na garantia, entretanto, a concessionária, após 

diagnosticar o problema apresentado, recusou-se a realizar o reparo, sob 

o argumento de que o dano foi causado por agentes externos, qual seja 

contaminação da bomba injetora por utilização de combustível inadequado, 

razão pela qual precisou pagar a quantia de R$ 13.200,00 pelo conserto 

do bem. Requer a procedência da ação para que os réus sejam 
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condenados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 

As requeridas apresentaram contestação, alegando ausência de ato ilícito, 

ante o fato de que as peças foram enviadas para perícia, onde foi 

constatado entupimento do sistema de injeção do veículo, principalmente 

bicos e bomba injetora, pelo uso de combustível contaminado/impróprio 

para consumo, motivo de perda da garantia das peças por culpa exclusiva 

do proprietário. Assim, afirmam que são excluídas da garantia do veículo 

avarias advindas da utilização de combustível não adequado, o que teria 

sido feito pelo requerente, pugnando pela improcedência da ação. Passo a 

julgar o mérito. Inicialmente é de se anotar que as requeridas sustentam a 

impossibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso 

em comento, sob o fundamento de que o autor não é o destinatário final do 

produto, uma vez que utiliza o veículo em sua atividade comercial. Pois 

bem. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: 

"Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final." Em que pese o conceito acima 

transcrito, tendo em vista as complexas relações jurídicas travadas no 

âmbito da sociedade, não se ignora que, na análise do caso concreto, 

muitas vezes a tarefa de definir a figura do consumidor em seu sentido 

jurídico é árdua. No caso em tela, é inegável a condição do autor de 

consumidor do bem objeto do litígio. É que o fato de o autor utilizar o 

veículo também para seu trabalho (transporte de bebidas) não retira a sua 

qualidade de consumidor, haja vista a sua utilização para uso próprio sem 

a finalidade de revenda, apenas como auxiliar ao exercício da sua 

atividade econômica que provê o seu sustento. Ensina João Batista de 

Almeida: “para conceituar consumidor, basta que ele seja o 'destinatário 

final' dos produtos ou serviços (CDC, art. 2º), incluindo aí não apenas 

aquilo que é adquirido ou utilizado para uso pessoal, familiar ou doméstico, 

mas também o que é adquirido para o desempenho de atividade ou 

profissão. Basta, para tanto, que não haja a finalidade de revenda. O 

advogado que adquire livros jurídicos para bem desempenhar sua 

profissão é, sem dúvida, destinatário final dessa aquisição, e, como tal, 

consumidor segundo a definição legal. Não há razão plausível para que se 

distinga o uso privado do profissional; mais importante, no caso, é a 

ausência de finalidade de intermediação ou revenda.” (A Proteção Jurídica 

do Consumidor, ed. Saraiva, 5ª edição, 2006, pg. 42) Nesse mesmo 

sentido é a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAMINHONEIRO. 

DESTINATÁRIO FINAL. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE 

ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É relação de consumo a 

estabelecida entre o caminhoneiro que reclama de defeito de fabricação 

do caminhão adquirido e a empresa vendedora do veículo, quando 

reconhecida a vulnerabilidade do autor perante a ré. Precedentes. 2. 

Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor e a dificuldade de acesso à 

Justiça, é nula a cláusula de eleição de foro. Precedentes. 3. A condição 

de vulnerabilidade do recorrido firmada a partir dos elementos de 

convicção constantes dos autos não pode ser revista em sede de recurso 

especial, em face do que dispõe a Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 426563 PR 

2013/0366396-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 03/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

12/06/2014) CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESTINATÁRIO FINAL. A 

expressão destinatário final, de que trata o art. 2º, caput, do Código de 

Defesa do Consumidor, abrange quem adquire mercadorias para fins não 

econômicos, e também aqueles que, destinando-os a fins econômicos, 

enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade; 

espécie em que caminhoneiro reclama a proteção do Código de Defesa do 

Consumidor porque o veículo adquirido, utilizado para prestar serviços que 

lhe possibilitariam sua mantença e a da família, apresentou defeitos de 

fabricação. Recurso especial não conhecido."(RESP 716877/SP, Rel. Min. 

ARI PARGENDLER, Terceira Turma, DJ 23.04.2007, p. 257) Dessa forma, 

perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, uma 

vez que o autor é parte vulnerável na relação firmada entre as partes, 

bem como não adquiriu o bem com a finalidade de revendê-lo, mas sim 

para uso pessoal. Portanto, é caso de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade da parte reclamada comprovar a inexistência de falha na 

prestação de seu serviço, incumbência que lhe seria atribuída até pela 

regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. No caso dos autos, as 

requeridas se negam a aplicar a garantia de quatro anos ao defeito 

apresentado pelo veículo do autor, sob a justificativa que o problema não 

estava relacionado com as peças, mas que teria ocorrido por culpa 

exclusiva do requerente, que utilizou combustível de má 

qualidade/adulterado. Contudo, em análise aos autos, verifico que as rés 

não comprovaram que o defeito nos bicos injetores e na bomba de alta 

pressão tenha como causa o uso de combustível adulterado, ônus que lhe 

incumbia (artigo 373, inciso II, do CPC), o que seria facilmente constatado 

se no momento da avaliação do problema tivesse colhido amostra do 

combustível para análise, o que não houve. E não é só isso, em análise ao 

relatório técnico emitido pela empresa LEON MOTORES E PEÇAS LTDA, 

juntado aos autos pela parte requerida, é possível observar registros que 

militam em favor do autor. Conforme se verifica do documento de id. 

21986980 - Pág. 6, que se refere ao relatório de análise de 04 injetores, o 

resultado da análise e sua causa vem assim descrito: “RESULTADO 

ANÁLISES: 04 INJETORES Ruins: Apresentaram funcionamento irregular; 

Pontos de contaminação em componentes internos; Desgastes em 

componentes internos. CAUSA(s): Contaminação; impurezas da linha de 

alimentação; Micropartículas sólidas e/ou abrasivas; Degradação de 

Combustível; Envelhecimento do Diesel; água; oxidação; aditivos; Baixa 

qualidade de filtro e/ou Intervalo de troca ultrapassado; Ausência do anel 

tring alojado entre suporte do filtro e filtro; manutenção inadequada; etc”. 

(grifo nosso) Ou seja, após analisar os 04 injetores do veículo, a empresa 

perita anotou também como possível causa, além dos problemas 

relacionados com o combustível, a baixa qualidade de filtro e/ou intervalo 

de troca ultrapassado; ausência do anel oring alojado entre suporte do 

filtro e filtro e manutenção inadequada. Contudo, dos autos verifica-se que 

o autor realizou a primeira revisão do veículo na concessionária 

credenciada, portanto, na forma estabelecida pelo fabricante, sendo certo 

que o defeito em questão ocorreu antes mesmo do prazo previsto para a 

segunda revisão. Logo, pouco crível que as causas elencadas no 

parágrafo anterior são de culpa exclusiva do proprietário, que não é 

responsável pela baixa qualidade do filtro que fora colocado, nem 

tampouco pela ausência do anel oring alojado entre suporte do filtro e 

filtro, muito menos pela manutenção inadequada, uma vez que realizou a 

revisão do veículo dentro do prazo devido. Verifica-se, também, que muito 

embora a análise pericial realizada na bomba de alta pressão do veículo 

(id. 21986980 - Pág. 5) e no “01 Rail” (id. 21986980 - Pág. 4) indica causas 

relacionadas ao combustível utilizado, os relatórios também apontam como 

causa “manutenção inadequada”, fator este que, conforme exposto acima, 

não é culpa atribuível ao autor que realizou a revisão na forma prevista 

pelo fabricante. Além do mais, dentre as recomendações deixadas pela 

empresa perita nas referidas análises, fora recomendado a substituição 

de filtros, com a utilização de filtros originais/genuínos do fabricante do 

veículo. Ou seja, fora apontado a utilização de filtro de baixa qualidade, 

conforme laudo de id. 21986980 - Pág. 6, sendo recomendado a utilização 

de filtros originais/genuínos do fabricante do veículo. Portanto, o fato é que 

além de não restar comprovado que o combustível utilizado pelo autor era 

adulterado, ônus que incumbia a ré (artigo 373, inciso II, do CPC), o que 

poderia ter sido feito, conforme já exposto anteriormente, se a requerida 

tivesse colhido amostra do combustível para análise, restou comprovado 

que muito embora o autor tenha realizado a primeira revisão dentro do 

prazo, o veículo apresentou defeitos antes mesmo do prazo para a 

segunda revisão, sendo constatado, pela empresa perita escolhida pela ré 

que as causas do defeito também estão relacionadas a manutenção 

inadequada do bem, que apesar de estar sendo revisado pela empresa 

autorizada, apresenta filtros de baixa qualidade, ao que tudo indica, não 

originais, com ausência do anel oring alojado entre suporte do filtro e filtro. 

Nesse contexto, uma vez que a perícia juntada indica diversas causas, 

sendo que a única que poderia ser imputada ao autor não restou 

comprovada, e considerando que a única revisão devida no tempo do 

defeito foi realizada na concessionária, não se pode imputar ao autor 

manutenção inadequada, tampouco utilização de filtros de baixa qualidade 

e a ausência de peças. Logo, não há como ser afastada a 

responsabilidade das rés, que no caso é solidária, pela reparação dos 

defeitos apresentados ainda no prazo de garantia contratual, de forma 

que deverão restituir ao autor a quantia de R$ 13.200,00 (treze mil e 

duzentos reais), paga pelo conserto do veículo ante a negativa de 

cobertura pela ré. Com relação aos danos morais pleiteados, o pleito 

também merece procedência. Os defeitos apresentados no veículo do 

autor, ainda dentro do prazo de garantia, e a negativa das rés em aplicar a 

garantia, configuram frustração de expectativas e descaso, que sujeitam 

o consumidor a transtornos, contratempos e dissabores que extrapolam o 
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limite do razoável. . Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO. 

VÍCIOS NO PRODUTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 

1º DA CITADA LEI. SUBSTITUIÇÃO POR UM OUTRO SIMILAR NOVO. 

DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE 30 DIAS. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos 

termos do art. 18 do CDC, § 1º, não sendo o vício sanado no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à 

sua escolha a substituição do produtor por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso. 2. Restou comprovado, no laudo pericial, 

diversos defeitos no veículo zero comprado. Apresentou problemas 

consecutivos, com uma sequência de falhas que foram surgindo e que 

demonstraram ainadequação do bem ante a presença de várias 

inadequações de funcionamento do produto. 3. Não se pode afastar o 

pedido suscitado a título de dano moral, porquanto foram sucessivos os 

transtornos ocasionados que geraram abatimento emocional e psicológico 

à autora, frente a expectativa de qualidade do bem adquirido. Além disso, 

o valor estipulado mostrou-se adequado ao dano ocasionado e a função 

pedagógica, cuja finalidade precípua é evitar a reincidência do ato ilícito. 4. 

Recurso conhecido e desprovido.Unânime. (Acórdão n.1021977, 

20150110226285APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª TURMA 

CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. 

Pág.: 887-900) Inequívoca, portanto, 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). Diante desse quadro, é de se observar que essa 

condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, 

de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela fundamentação acima delineada. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para: - 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir 

da prolação da sentença. - CONDENAR a parte reclamada a restituir a 

quantia de R$ 13.200,00 em favor da parte autora, com correção pelo INPC 

desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005362-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE MARTINS DE CARVALHO OAB - GO41729 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. C. (REQUERIDO)

 

Intimar o requerente, através de sua Advogada Dra. DAIANE MARTINS DE 

CARVALHO, OAB/GO 41729, para manifestar no feito sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça sob ID 26791401, no prazo de 15 dias, sob 

pena de devolução da carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006031-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA TOLENTINO BECEGATTO OAB - SP217160 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Intimar a requerente, através de sua Advogada Dra. ERICA TOLENTINO 

BECEGATTO OAB/SP 217160, para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de devolução da carta precatória.

Expediente

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149529 Nr: 4144-98.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLERIS RAVANELLO, ANA CLARA RAVANELLO, 

MARIA DE OLIVEIRA RAVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO RAVANELLO, ONOFRE DAL 

PIVA, ALCIDO NILSON, WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:20.442/0, JOÃO 

BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, PEDRO HENRIQUE 

GONÇALVES - OAB:11999, PEDRO HENRIQUE GONÇALVES - 

OAB:11999/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 

13.386, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 Consierando a audiencia de conciliação designada para o dia 23/04/2020, 

às 14horas, INTIMO ONOFRE DAL PIVA, na pessoa de seu advogado 

VINICISUS EMIDIO CÉSAR, OAB MT 16426 e ALCIDO NILSON, na pessoa 

do advogado ATÔNIO ALVES DA SILVA JÚNIOR- OAB MT 7662, para 

comparecerem ao ato acompanhados de seus constituintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61048 Nr: 814-06.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGV, TVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora para retirar o Alvará, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111969 Nr: 2430-11.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JUNIOR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono o feito, com a finalidade de 

INTIMAR o pocurador da inventariante, para providenciar a 

complementação da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 315,00 

(trezentos e quinze reais), com urgência, uma vez que a audiência está 

próxima.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126325 Nr: 8889-92.2013.811.0037

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DA SILVA, CLÉBER DA SILVA, LEANDRO 

DA SILVA, LORENA LUVISON DA SILVA, CARLA RENATA ROSA DE 

ABREU DA SILVA, LUCINEIA MARTINS DA SILVA, ISSAIRA YURI KOGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, KAROLINE 

SZATKOWSKI POLATO - OAB:MT 14618, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5073/MT, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, TAISE 

PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623, VERA LUCIA MARQUES 

LEITE - OAB:MT/ 11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS 

REZENDE, para devolução dos autos nº 8889-92.2013.811.0037, Protocolo 

126325, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005536-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MUNARO COELHO (REQUERENTE)

MARINARA PITZSCHEL DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA VENDRUSCOLO OAB - MT24876/O (ADVOGADO(A))

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005536-17.2019.8.11.0037. H.S REQUERENTE: MARINARA PITZSCHEL 

DUARTE, FELIPE MUNARO COELHO Vistos etc. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Custas pelos requerentes. Transitada em julgado, e recolhidas as taxas, 

expeçam-se os documentos necessários. Após, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. Intime-se. Serve o presente como 

Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 06/02/2020. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007283-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA LONGHI RAVAGNANI (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 : 

1007283-02.2019.8.11.0037. AUTOR(A): GABRIELA LONGHI RAVAGNANI 

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 
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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), 13 de dezembro de 

2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007451-04.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ARISTEU PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FIN RAMOS OAB - 784.436.281-20 (REPRESENTANTE)

LEANDRO FABRIS NETO OAB - SP291103 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

ELIZABETE DA ROSA CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 : 

1007451-04.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GUILHERME ARISTEU 

PEREIRA REPRESENTANTE: CLAUDIA FIN RAMOS Vistos etc. I) Cumpra-se 

na forma deprecada, servindo cópia de mandado. II) Comunique-se ao 

Juízo Deprecante. III) Cumprido o ato e procedidas as baixas e anotações 

necessárias, devolva-se com as nossas homenagens. IV) Às 

providências. Primavera do Leste (MT), 17 de dezembro de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007163-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MEDALHAO PERSA - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO CEZAR VERNALHA GUIMARAES OAB - PR40919 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISETE DE JESUS SUKNIN KIM (REU)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003683-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GOMES CASSARO OAB - PR66909 (ADVOGADO(A))

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1003683-07.2018.811.0037 (PJe) Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito e Nulidade de Protesto c/c Indenização por Dano Moral Requerente: 

Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - PRIMACREDI 

Requerido: Edson de Oliveira Pinheiro - ME Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito e nulidade de protesto c/c 

indenização por dano moral, com pedido de tutela cautelar de urgência, 

proposta por Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - 

PRIMACREDI em face de Edson de Oliveira Pinheiro - ME, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material fundamenta-se, 

basicamente, na responsabilidade civil do empresário individual 

demandada pela emissão e cobrança indevida de duplicatas, com protesto 

das cambiárias, sem qualquer causa legítima, motivo pelo qual deve ser 

declarado inexistente o débito e nulo o protesto, com indenização em dano 

moral, haja vista a efetiva mácula do bom nome da cooperativa. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a parte demandada refutou 

as alegações inaugurais, asseverando ter sido associado da cooperativa 

e que por desavença negocial solicitou o desligamento, aduzindo que para 

garantir determinada operação de empréstimo deu em garantia recibo de 

compra e venda de um lote urbano, asseverando que ao tempo da 

quitação da obrigação, não logrou êxito em ter o dito documento restituído, 

com afirmação de extravio pelo gerente da cooperativa, Sr. Mira, e como 

forma de compensação, conforme negociação verbal levada a efeito com 

o dito gerente, foi instruído a emitir as duplicatas a fim de amenizar os 

prejuízos (Num.14996444). A parte autora impugnou a contestação, 

refutando os fundamentos contestatórios, asseverando a insubsistência 

do débito e das operações consignadas pela parte, ressaltando serem 

absolutamente inverossímeis as justificativas, protestando pelo julgamento 

procedente da ação em face da inexistência do débito (Num.18294588). 

Verificada a irregularidade da representação da parte requerida, 

determinou-se a regularização, sob pena de desentranhamento e revelia 

(CPC, art.76, §1º, II), permanecendo inerte, conforme certidão inclusa 

(Num.24731481). A parte autora manifestou o desinteresse na produção 

de outras provas (Num.19386001). Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do 

mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos 

moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Da revelia A pessoa 

jurídica Edson de Oliveira Pinheiro – ME não se confunde com a pessoa 

física Edson de Oliveira Pinheiro. A procuração juntada pela causídica é 

irregular (Num.14996449), pois apresentante como outorgante a pessoa 

física, que não é parte no processo, deixando de juntar, inclusive, os 

respectivos atos constitutivos (CPC, art.75, VIII). Destarte, verificada a 

irregularidade na representação da parte requerida, foi determinada a 

regularização, nos moldes do artigo 76, §1º, II, do Código de Processo 

Civil, permanecendo a parte inerte (Num.18789704). Nos moldes do 

disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, declaro a revelia do 

requerido, com incidência da presunção processual. Do mérito em sentido 

estrito A inexistência da dívida, a ausência de causa legítima para o 

protesto e a responsabilidade civil decorrente da conduta não foram 

questionados pela parte demandada, reputando-se ausente qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Outrossim, 

configurada a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, máxime quando não 

infirmados pelo material probatório incluso, nos termos do artigo 344 do 

Código de Processo Civil. Pertinente registrar, por fim, que muito embora a 

parte requerida seja revel, mesmo que se observasse o teor da peça 

contestatória e os documentos colacionados não seria possível vislumbrar 

qualquer argumento verossímil sobre a causa da dívida e respectiva 

expedição das duplicatas, ressoando nítida a cobrança indevida. Adiante, 

no que concerne ao dano moral, em relação à pessoa jurídica, impende 

destacar a ausência de comprovação do efetivo dano extrapatrimonial 

suportado pela parte. No caso da pessoa natural, o dano moral pressupõe 

abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos 

direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações 

incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária. Por outro 

lado, em relação à pessoa jurídica, a demonstração do prejuízo deve ser 

objetiva. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para a 

pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de 

fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. - É, contudo, 

possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento 

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.637.629 - PE - 2014/0019878-8). Segundo a 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI “Não há como aceitar a existência de dano 

moral suportado por pessoa jurídica sem a apresentação de qualquer tipo 

de prova ou de indícios que permitam conduzir o julgador ao entendimento 

de que, em uma determinada situação, a pessoa jurídica sofreu 

verdadeiramente um prejuízo extrapatrimonial”. Portanto, em se tratando de 

pessoa jurídica, o “dano moral” sempre será “objetivo” e nunca subjetivo. 

A caracterização da mácula moral deve ser apreciada com parcimônia, 

com o reconhecimento do dano em casos que demonstrem inegável 

eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a gravidade da 

violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não reflete qualquer 

dano relevante advindo da conduta, visto que não houve comprovação de 

qualquer depreciação do bom nome da cooperativa autora, tampouco 
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cancelamento de operações negociais, ou frustração de negócio jurídico 

pelo apontamento indevido. Logo, não havendo comprovação da mácula 

moral, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente. Dispositivo 

Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido e declaro a inexistência 

do débito representado pelas duplicadas apontadas na inicial, uma vez 

que nulos de pleno direito os títulos cambiais, ratificando a ordem de 

sustação de protesto, bem como improcedente o pedido de dano moral. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do 

proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, especialmente em razão do julgamento antecipado da lide, 

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), 03 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000131-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ADELAR SCHWARZBOLD (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requrente para providenciar no prazo de 15 dias o 

pagamento as custas processuais e a diligência do oficial de justiça. bemo 

intimo da decisão do Id 27953299.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002165-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCITY TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

JAIME GARCES MARTINS FILHO (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça através de guia de arrecadação, nos termos do art. 4º do 

Provimento 07/2017-CGJ (publicado no DJE 10041), a qual deverá ser 

apresentada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como intimar d decisão 

do Id 27996341.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000533-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO DOURADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY OAB - MT16369-B (ADVOGADO(A))

MOISES MARQUES NOBREGA OAB - SP60642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDSON ROSA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ALCIDO NILSON (TESTEMUNHA)

AIRTON PERERA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A 

(ADVOGADO(A))

EDMAR DE JESUS RODRIGUES OAB - MT10438/O (ADVOGADO(A))

 

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 : 

1000533-47.2020.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO FRANCISCO 

DOURADOS REQUERIDO: AIRTON PERERA TESTEMUNHA: ALCIDO 

NILSON, EUDSON ROSA DA SILVA Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, mediante o prévio recolhimento das custas de distribuição, 

designo audiência para a oitiva das testemunhas Alcido Nilson e Eudson 

Rosa da Silva, para a data de 1º de abril de 2020, às 14h00min. 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). Comunique-se ao Juízo Deprecante. Intimações pertinentes 

(CPC, art.261, §2º). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 03 de fevereiro 

de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1003287-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. PIZZOLATTO EIRELI (AUTOR(A))

CLERISTON PIZZOLATTO (AUTOR(A))

PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP (AUTOR(A))

C. PIZZOLATTO EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO BUSS (TERCEIRO INTERESSADO)

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

BRF S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT11506-O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JEAN LUIS TEIXEIRA OAB - MT4737-O (ADVOGADO(A))

MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 98 de 660



HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794-O (ADVOGADO(A))

N. F. ROSA CAMARGO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

DULCE DE MOURA OAB - MT7259-O (ADVOGADO(A))

DIPALMA COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO HOFMEISTER KERSTING OAB - RS30968 (ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (ADVOGADO(A))

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS OAB - MG1623-O 

(ADVOGADO(A))

FABIAN CARUZO OAB - SP172893 (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E C I S Ã O  P r o c e s s o  n º 

1003287-93.2019.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação Judicial 

Requerentes: C. Pizzolatto EIRELI e Outros (Grupo Alvorada) Vistos etc. 

Trata-se de ação de recuperação judicial proposta por C. Pizzolatto EIRELI, 

CNPJ nº 20.525.968/0001-49; C. Pizzolatto EIRELI, CNPJ nº 

20.525.968/0002-20; C. Pizzolatto EIRELI, CNPJ 20.525.968/0003-00 e 

Cleriston Pizzolatto ME, autodenominado “Grupo Alvorada”, todos 

regularmente qualificadas nos autos em epígrafe. No decorrer do 

procedimento, as partes formularam requerimentos, que passo a deliberar: 

Da avaliação preliminar Cumprida a determinação oriunda do agravo nº 

1011775-51.2019.8.11.0000, com realização de avaliação preliminar, 

determinou-se a intimação das recuperandas para regularização 

documental, seguida de avaliação pelo Administrador Judicial, sendo 

determinado, incontinenti, o prosseguimento do feito, tendo em vista o 

apontamento de viabilidade da regularização das deficiências no curso do 

procedimento (Num.24794044). Entretanto, a decisão foi suspensa pelo 

agravo nº 1016839-42.2019.8.11.0000, sendo determinada a reavaliação 

sobre o cumprimento das pendências documentais pela empresa nomeada 

para a avaliação preliminar. Cumprida a determinação, a empresa perita 

apresentou manifestação, constando que, o empresário individual 

Cleriston Pizzolatto, embora tenha cumprido todos os demais requisitos 

previstos nos artigos 48 e 51, deixou de observar o descrito no artigo 51, 

inciso II, alíneas “b” e “d”, por não ter apresentado os seguintes 

documentos: a. Demonstração de Lucro ou Prejuízo Acumulados relativas 

aos exercícios de 2017 a 2019 (art.51, II, “b”); b. Demonstrações de fluxo 

de caixa consistentes referentes aos exercícios de 2017 e 2018 (art.51, II, 

“d”).[1] O juízo deliberou, determinando fosse complementada a avaliação, 

inclusive com base nas técnicas de adequação documental essencial 

preconizada pelo jurista Daniel Carnio Costa (Num.27882982). O expert 

apresentou nova manifestação, concluindo que, considerando os 

documentos e esclarecimentos prestados pelas recuperandas na 

manifestação de num.27499907, bem como o resultado de análise das 

matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), a 

AJ1 Informa que a situação encontrada nos autos indica para o 

diagnóstico global de DEFERIMENTO do processamento da recuperação 

judicial, mas com a indicação da necessidade de complementação da 

documentação ao administrador judicial nomeado, suprindo os 

apontamentos indicados acima.[2] Destarte, como se pode notar, as 

recuperandas reúnem as condições necessárias ao prosseguimento da 

recuperação judicial, motivo pelo qual determino a imediata comunicação à 

Ilustríssima Relatora, nos autos do agravo nº 1016839-42.2019.8.11.0000, 

sobre a conclusão da avaliação preliminar. Acaso autorizado o 

prosseguimento do feito pela relatora, tendo em vista a apresentação do 

plano de recuperação judicial (id.22890834), bem como da lista de 

credores pelo Administrador Judicial (id.23919531), determino desde já se 

publique o edital respectivo, com a advertência do prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentação das objeções, bem como do prazo de 10 (dez) dias 

para apresentação de impugnação (Lei nº 11.101/05, arts.7º, §2º; 8º; 55). 

Ainda nessa hipótese, com o transcurso do prazo supra, considerando as 

objeções já apresentadas (Num.25411266; Num.25491695; 

Num.25517155; Num.25547151; Num.25572136; Num.25573318; 

Num.25641055; Num.25668462; Num.26024873; Num.26031328), bem 

como a urgência que o caso requer, com fundamento no princípio da 

celeridade, fica desde já autorizada a convocação da assembleia geral de 

credores para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei nº 11.101/2005, 

cujas datas e comunicações serão informadas pelo Administrador Judicial, 

conforme local e disponibilidade a ser assinalada pela recuperanda. Os 

expedientes e editais de comunicação só serão formalizados acaso 

autorizado o prosseguimento do feito pela Ilustre Relatora, devendo os 

expedientes observarem as determinações legais (art.36, I a III, da Lei nº 

11.101/05). Da alienação de fundo de comércio A recuperanda postula, 

incidentalmente, pela autorização judicial para venda de fundo de comércio 

de 2 (dois) estabelecimentos do Grupo Alvorada, assinalando ser a 

referida operação necessária ao reestabelecimento do fluxo de caixa e 

saúde financeira, destacando que a alienação se refere exclusivamente 

ao fundo de comércio e não aos imóveis, sendo que no plano de 

recuperação apresentado consta a referida modalidade de realização de 

ativo, nos moldes do artigo 50, XI, da Lei nº 11.101/05. Registra, ainda, que 

a empresa emprega mais de 200 (duzentos) funcionários, que dependem 

diretamente da saúde financeira do Grupo (Num.27620292). O 

Administrador Judicial apresentou manifestação, registrando falha 

reiterada na gestão do Grupo, inclusive no que tange às inúmeras 

solicitações de complementação documental não atendidas, sendo que em 

reunião com os funcionários, relataram que “(...) o proprietário não 

aparece nas empresas há tempos, não tendo honrado compromissos 

essenciais, tais como atrasos nos salários de funcionários, manutenção 

dos estoques, concessionária de energia elétrica, entre outros 

prestadores de serviços e fornecedores, perpetrando uma situação de 

calamidade nas devedoras (...)”. Consigna que embora as recuperandas 

necessitem da autorização de venda, diante do elevado endividamento, 

recomenda a aplicação de boas práticas de gestão, sobretudo, quanto a 

atuação permanente do gestor. Noticia impontualidade no pagamento dos 

honorários devidos ao Administrador Judicial. Revela, ainda, que dos 120 

(cento e vinte) funcionários, a empresa reduziu seu quadro para 68 

(sessenta e oito), no momento, concluindo que o cenário retratado 

caracteriza o descumprimento do preceito estabelecido no artigo 47 da Lei 

nº 11.101/05, contrariando o objetivo primordial do instituto recuperacional 

(Num.28070010). Pois bem. Nos moldes do artigo 66 da Lei nº 11.101/05, 

após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não 

poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo 

evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com 

exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação 

judicial. Como bem ressaltado pelo Desembargador Ademir Paulo Pimentel, 

a norma tem o propósito de preservação do interesse público que inspira o 

processo de recuperação judicial, notadamente os bens que compõem o 

capital da empresa em recuperação judicial. Através dele se mantêm as 

empresas, consequentemente o emprego do qual, certamente, dependem 

inúmeras famílias.[3] A recuperanda pretende alienar o ativo denominado 

fundo de comércio. Por definição contábil, e nas ilustres lições de Fábio 

Ulhoa Coelho, “fundo de comércio nada mais é do que a reunião dos bens 

necessários ao desenvolvimento da atividade econômica. Quando o 

empresário reúne bens de variada natureza, como as mercadorias, 

máquinas, instalações, tecnologia, prédio etc.”[4] Outrossim, pela 

disposição do artigo 1.142 do Código Civil, considera-se estabelecimento 

todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por 

empresário, ou por sociedade empresária. Ainda tomando nota das lições 

de Fábio Ulhoa Coelho, “a utilidade do ato [alienação de ativos] é 

presumida em termos absolutos se previsto no plano de recuperação 

judicial aprovado em juízo. Nesse caso, o bem pode ser vendido ou 

onerado, independentemente de qualquer outra formalidade ou anuência. 

Mas, se não constarem do plano de recuperação homologado ou 

aprovado pelo juiz, a utilidade do ato para recuperação judicial deve ser 

apreciada pelo órgão desta. Assim, a alienação ou oneração só poderá 

ser praticada mediante prévia autorização do juiz, ouvido o Comitê”.[5] No 

caso dos autos, a alienação do fundo de comércio, muito embora não 

integre qualquer imóvel (que sequer restou esclarecido pela recuperanda 

se possui), representa disposição da maior parte do estabelecimento da 
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empresa, constituindo meio temerário de utilidade para a superação da 

crise, nesta fase, tendo em vista o histórico de deficiência na gestão da 

atividade empresarial, além de refletir imediata redução do já deficitário 

quadro funcional. Sobre esse particular, aliás, destaca-se a divergência 

expressiva entre a informação apresentada pela recuperanda, quanto a 

composição do quadro funcional, com aquela constatada pelo expert, 

circunstância que por si só fragiliza o objetivo maior do próprio instituto – 

viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, a fim de permitir 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 à atividade 

econômica – especialmente no que tange à manutenção do emprego dos 

trabalhadores. Este é o cerne da questão: a alienação dos ativos pode 

esvaziar qualquer possibilidade de retomada da fonte produtiva, gerando 

impactos sociais maiores do que a própria iliquidez momentânea. A venda 

de bens e consequente aporte financeiro, no plano abstrato, e quando 

efetivamente revertido em favor da empresa, sempre representará 

utilidade para a devedora. Questão indiscutível. O que se questiona no 

caso dos autos é a efetividade da medida, em contraponto ao risco que 

representa, especificamente no que concerne ao esvaziamento de ativos 

relevantes para os termos do processo. A interpretação teleológica da 

norma não parece conferir ao juiz poderes para substituir os direitos 

deliberativos dos credores. Portanto, a disposição de ativos pretendida 

deve ser submetida ao crivo dos credores, não sendo recomendado ao 

magistrado se imiscuir em tais aspectos negociais, motivo pelo qual 

indefiro o pedido de alienação do ativo sem prévia aprovação do plano de 

recuperação judicial. Do impulso oficial Vista ao Ministério Público, 

facultando-lhe manifestação. Tendo em vista a propositura da ação nº 

1006501-92.2019.8.11.0037, determino a manifestação do Administrador 

Judicial sobre a eventual essencialidade dos bens, a fim de subsidiar a 

análise do pleito liminar. Advirto, pela derradeira vez, que, publicado o 

edital previsto no art. 52, § 1º, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, 

os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao 

administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados (Lei nº 11.101/05, art.7º, §1º). Outrossim, a 

impugnação, manejada nos moldes do artigo 8º, será processada na 

forma dos artigos 13 a 15 da Lei nº 11.101/05, razão pela qual determino a 

exclusão digital dos expedientes equivocadamente direcionados ao juízo. 

Transcorrido o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 31 de janeiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito [1] 

Informações pertinentes em relação aos esclarecimentos oferecidos pelas 

recuperandas (Num.27189032). [2] Informações pertinentes em relação 

aos esclarecimentos oferecidos pelas recuperandas (Num.28462331). [3] 

AI nº 0025851-90.2010.8.19.0000, rel. Des. Ademir Paulo Pimentel, j. 

12.08.2010. [4] Manual de Direito Comercial, 16ª Ed., p. 56, Saraiva, 2005. 

[5] Comentários à Nova Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, 

Saraiva, p.179.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004014-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO IVAN DE BONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT23943/O 

(ADVOGADO(A))

SAMOEL DA SILVA OAB - MT0005621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DARCI FERRARI (EXECUTADO)

DEJANIRA ALVES LIMA FERRARI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Intimo a parte executada para 

manifestação acerca dos petitórios e documentos retro juntados pela 

parte exequente. Prazo: 15 dias. PRIMAVERA DO LESTE, 6 de fevereiro de 

2020 ESIO MARTINS DE FREITAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN 

CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001538-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1001538-75.2018.8.11.0037 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais Requerente: 

Pedro Nunes Requerida: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (CPC, art.354-357). Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 12 de 

dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004594-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICK MATHIAS BOSIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA OAB - MT0015991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HENRIQUE DI DOMENICO CUCATO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NERI PAULO ZANETTE OAB - MT0010310A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1004594-92.2016.8.11.0003 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Requerente: Patrick 

Mathias Bosio Requerido: Fernando Henrique Di Nomenico Cucato Vistos 

etc. A parte autora exerce a atividade empresarial (vide 

procuração/qualificação), presumindo-se, em princípio, possuir 

capacidade para pagar as despesas do processo sem prejuízo da própria 

manutenção. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 13 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001672-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALCENO GROHS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO(A))

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (REU)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (REU)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1001672-39.2017.8.11.0037 

Ação Revisional de Cláusulas Contratuais Requerente: Delson Alceno 

Gröhs Requerido: Banco Bradesco S/A Vistos etc. Nos termos do artigo 

330, §2º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de 

alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na 

petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Destarte, 

intime-se a parte autora, pela derradeira vez, para emendar a petição 

inicial, indicando o valor incontroverso do débito, em 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, moldes do artigo 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se 

Primavera do Leste (MT), 13 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1004574-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR SAID MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe 1004574-62.2017.8.11.0037 

Cumprimento de Sentença Exequente: Moacyr Said Martins Executada: 

Marilsa da Silva Vistos etc. O título executivo qualifica-se como judicial, eis 

que homologado por sentença (Id. 10299154), motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de extinção processual por inadequação da via eleita. A 

arguição da impugnação é pertinente. Embora a contenda relativa à 

partilha não desqualifique o título executivo, já que a questão a ser 

discutida não é a questionada partilha de bens, mas sim a assunção de 

obrigação de fazer (desocupação do imóvel), os termos em que foi 

lavrado o acordo são, de fato, atécnicos, circunstância que viabiliza 

discussão sobre a efetiva extensão da cláusula. Assim, considerando as 

peculiaridades do caso concreto, suspendo a ordem de despejo até 

ulterior deliberação judicial. Intime-se a parte exequente para 

manifestar-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, em 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 06 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001838-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA OAB - SP208509 

(ADVOGADO(A))

ANDRE MARQUES FRANCISCO OAB - SP300042 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON PEREIRA CARDOSO (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR (EXECUTADO)

ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA (EXECUTADO)

MARCELO VENDRAME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1001838-71.2017.8.11.0037 

Ação de Execução de Título Extrajudicial Exequente: Invivo Nutrição e 

Saúde Animal Ltda. Executados: Antônio Henrique Botelho Lima e Outros 

Vistos etc. O bem indicado à penhora foi recusado (Id.19315772) pela 

in idoneidade,  reconhec ida inc lus ive em sede recursa l 

(1005111-04.2019.8.11.0000), motivo pelo qual mantenho a decisão 

objurgada por seus lídimos fundamentos, inclusive pela observância da 

gradação legal (CPC, art.835, I, §1º). Converto a indisponibilidade em 

penhora, sem necessidade de lavratura de termo, e determino à 

vinculação do montante para a subconta processual correlata, para 

subsequente análise do pedido de levantamento. Sem prejuízo da 

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), 13 de dezembro de 2019. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1001883-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

MONTOURO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

MONTORO & MONTOURO LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

WATERCRYL QUIMICA LTDA (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

CAIADO PNEUS LTDA (REU)

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

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REU)

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

EDINEIA SANTOS DIAS OAB - SP197358 (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

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

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001883-75.2017.811.0037 (PJe) Recuperação Judicial Recuperanda: 

North Vinil Indústria e Comércio de Tintas Ltda. EPP Vistos etc. Mantenho a 

decisão objurgada por seus lídimos fundamentos. Com a solicitação de 

informações, informe o ocorrido processual. Aguarde-se o julgamento do 

agravo de instrumento nº 1003132-07.2019.8.11.0000. Em seguida, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de março de 

2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005188-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MONTORO & MONTOURO LTDA ME, (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ENIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001883-75.2017.8.11.0037 (PJe) Impugnação – Base Normativa: Lei nº 

11.101/2005, art.8º Impugnante: Banco do Brasil S/A Referência: 

Recuperação Judicial nº 1001883-75.2017.8.11.0037 (PJe) Recuperanda: 

Montoro & Montouro Ltda. - ME Vistos etc. Certificado o recolhimento da 

guia judicial, intime-se a recuperanda para apresentar resposta e, em 

seguida, ao Administrador Judicial para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Expirado o prazo, vista ao Ministério Público. Após, 

conclusos para manifestação. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de 

novembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172515 Nr: 8704-83.2015.811.0037
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, JORGE LUIS 

ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN TRAMONTIN FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:

MT 19.369-O

 Processo nº 8704-83.2015.811.0037 (Código 172515)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Jorge Luis Zanon

Executada: Mirian Tramontin Frasson

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por Jorge Luis Zanon em 

face de Mirian Tramontin Frasson, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.103/106), 

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): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121253 Nr: 3751-47.2013.811.0037

 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): IEDA ZANETTE TRAMONTIN, GRÉZIA 

TRAMONTIN DE ARIMATÉIA, MIRIAN TRAMONTIN FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:

MT 19.369-O

 Processo nº 3751-47.2013.811.0037 (121253)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil S/A

Executadas: Ieda Zanette Tramontin e Outras

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Banco de Lage 

Landen Brasil S/A e Jorge Luis Zanon em face de Ieda Zanette Tramontin, 

Mirian Tramontin Frasson, Grézia Tramontin de Arimatéia, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.279/282), 

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): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124806 Nr: 7379-44.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, JORGE LUIS 

ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA ZANETTE TRAMONTIN, GRÉZIA 

TRAMONTIN DE ARIMATÉIA, JOSE CLEMENTINO DE ARIMATEIA, Otávio 

José Frasson, MIRIAN TRAMONTIN FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI MARIANI LIMA DA 

SILVA - OAB:

MT 19.369-O, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762

 Processo nº 7379-44.2013.811.0037 (Código 124806)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Jorge Luis Zanon

Executados: Ieda Zanette Tramontin e Outros

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Banco de Lage 

Landen Brasil S/A e Jorge Luis Zanon em face de Ieda Zanette Tramontin, 

Mirian Tramontin Frasson, Grézia Tramontin de Arimatéia, José Clementino 

de Arimatéia e Otávio José Frasson, todos qualificados nos autos em 

epígrafe.

 No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (fls.165/168), 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54334 Nr: 1904-83.2008.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO GONZAGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:12067

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte exequente, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60612 Nr: 426-06.2009.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUIS MARIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO LAUCK, CRISTIANO JOSE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERNANDES RABELO - 

OAB:9031-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15.674

 A seguir, a MMª. Juíza deliberou: “Tendo em vista a ausência de intimação 

das partes, redesigno a audiência frustrada para a data de 1º de abril de 

2020, às 16h00min. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69153 Nr: 1461-64.2010.811.0037

 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: RODO OESTE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 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 

solicitante, parte requerida para que saiba que o feito foi desarquivado 

conforme pedido retro, bem como que os autos encontram-se disponíveis 

para vista pelo prazo de 05(cinco) dias, nos termos do artigo 599 da 

CNGC/MT. Fica advertido o advogado da parte requerida de que, nada 

sendo requerido no prazo indicado, o processo voltará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121015 Nr: 3509-88.2013.811.0037

 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: IRACI DAL PONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DE CUIABA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735

 Processo nº 3509-88.2013.811.0037 – (Código 121015)

Cumprimento de Sentença

 Exequentes: Joaquim Felipe Spadoni, Jorge Luiz Miraglia e Andressa 

Martignago de Souza

 Executadas: Unimed de Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e Iraci 

Dal Ponte

Vistos etc.

Autorizo a expedição de alvará em favor da credora Andressa Martignago 

de Souza, do valor depositado pela executada (fls.454verso), Unimed de 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, na forma postulada (fls.457).

 Havendo anuência dos credores Joaquim Felipe Spadoni e Jorge Luiz 

Miraglia, quanto ao parcelamento do débito, expeça-se alvará, na forma 

postulada (fls.455) e intime-se a executada Iraci Dal Ponte para promover 

o depósito do débito remanescente, consoante postulado (fls.444/447).

Por fim, nos termos do artigo 509, §1º, do Código de Processo Civil, 

quando a sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é 

lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 

apartados, a liquidação desta.

Desse modo, intime-se a parte exequente Iraci Dal Ponte, para promover a 

regular liquidação de sentença, em 15 (quinze) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134528 Nr: 6398-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODASIR CASSOL- ESPÓLIO, FLORISBELLA 

CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568/B, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 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$ 

41.342,43 (...), cujo recolhimento fora autorizado ao final do processo (p. 

78). Este valor deverá ser recolhido em boleto único, discriminando-se o 

valor a recolher de Custas Judiciais: R$ 34.605,14 (...) e o valor a recolher 

de Taxa Judiciária: R$ 6.737,29 (...). 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): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134863 Nr: 6678-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA AMALIA DE ALMEIDA, GLADIS MARGARETE 

TURRA, NEREU GOMES DE ASSIS, Maria Auxiliadora Dias Viana, MARIA 

MELANIA STRALIOTTO CARNEIRO, JOSEMAR PAULO FEDRIGO, SERGIO 

JOSE KUIAWINSKI, PAVEL REUTOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A

 Processo nº 6678-49.2014.811.0037 (Código 134863)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Selma Amália de Almeida e Outros

Executado: HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Vistos etc.

Tendo em vista o falecimento da exequente Maria Auxiliadora Dias Viana, 

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 executada para manifestar-se quanto ao pedido de 

sucessão processual, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138314 Nr: 9208-26.2014.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAGER TRANSPORTES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ROMUALDO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:MT/ 18194-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO NOVAMENTE o(a) advogado(a) da parte REQUERENTE, para 

devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139780 Nr: 10132-37.2014.811.0037

 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: MARILENE GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAGER TRANSPORTES LTDA, BENEDITO 

ROMUALDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:14539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:MT/ 18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO NOVAMENTE o(a) advogado(a) da parte embargada, para devolver 

os autos.

 Primavera do Leste-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149580 Nr: 4172-66.2015.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado do Exequente para 

manifestar acerca do petitório de fls.265/287, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161709 Nr: 1129-87.2016.811.0037

 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: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169578 Nr: 5049-69.2016.811.0037

 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: FYRR, FRANCISCA LUCILENE ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A

 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).Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados pelas 

partes.Concluída a prova pericial, intime-se as partes para manifestarem 

sobre o laudo respectivo, em 15 (quinze) dias, facultando-lhes a 

apresentação de memorias escritos sucessivos, em idêntico prazo. 

Expirado prazo, conclusos para julgamento. Cumpra-se.Primavera do 

Leste (MT), 05 de fevereiro de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173398 Nr: 6996-61.2016.811.0037

 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: SOLANGE PEREIRA RIBEIRO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 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$ 563,45 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 120/122 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$ 150,05 (...). 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126051 Nr: 8617-98.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEYSON RUBIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - 

OAB: MT 12413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) TAINARA RAVANELLO CARBONIERI– OAB-MT 

n. 15.651, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas
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Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128090 Nr: 1027-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COELHO DA SILVA & SILVA 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:

 Intimo 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132051 Nr: 4436-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANT DEFENDER TECNOLOGIA AGRICOLA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MESQUITA - 

OAB:193.189 SP, RODRIGO QUINTINO PONTES - OAB:SP 274.196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162276 Nr: 1364-54.2016.811.0037

 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: ELLEN MAYARA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR DONIZETI PACHECO DA SILVA, JOSÉ 

VILSON FARIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - 

OAB:MT/19878/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ 

JÚNIOR - OAB:8872-MT, MANOEL DIÓZ SILVA NETO - OAB:MT 

19337/O, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 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$ 700,20 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 45/47 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$ 286,80 (...). 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 das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171569 Nr: 6419-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIDIS S/A, Samoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARIA TRINDADER - 

OAB:PR 78835, FRANCIELE A. N. GLASER DA SILVA - OAB:PR/ 50.586, 

MICHELLY CRISTINA ALVES NOGUEIRA TALLEVI - OAB:40863, 

SAMOEL DA SILVA - OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAIS - OAB:14485, 

CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT 13700, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, PAMELA GHIOTTE 

MATEUS - OAB:MT 20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT 12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:MT/16215

 Processo nº 6419-83.2016.811.0037 (Código 171569)

Impugnação – Base Normativa: Lei nº 11.101/2005, art.8º

Impugnante: Banco Fidis S/A

Referência: Recuperação Judicial nº 1980-29.2016.811.0037 (Código 

163543)

Recuperanda: Contudo Materiais para Construção EIRELI

 Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no artigo 348 da CNGC – Foro Judicial, 

proceda-se à imediata conversão do tipo do processo para cumprimento 

de sentença (código da classe 20126).

Havendo requerimento expresso do credor (fls.97/99), intime-se o 

executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido 

de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Inclua-se o registro sistêmico, nos moldes do artigo 272, §5º, do Código de 

Processo Civil (fls.99).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 2508-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, JOÃO FELIPE 

SUCOLOTTI CRESPANI, TIAGO DI DOMENICO, ANA CRISTINA SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE MARIA DESSORDI - 

OAB:OAB/MT 21210/O, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387/B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte exequente, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 23773 Nr: 698-10.2003.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ALVES DOS SANTOS, ROSILDA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FEDRIGO, JUANETE APARECIDA 

RIBEIRO FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELMA 
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ADRIANA DA SILVA - OAB:6049/MT, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - 

OAB:MT 12306-B

 Por fim, a questão relativa aos honorários fixados para a fase de 

cumprimento de sentença já foi apreciada, inclusive em grau recursal, 

motivo pelo qual mantenho a decisão anterior (fls.638/641).Intime-se. 

Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 05 de fevereiro de 2020.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 24666 Nr: 1331-21.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Cassiano de Souza - 

OAB:MT0021684O, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.803/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARI DIAS PEREIRA, Cpf: 12876623153, 

Rg: 031.179, Filiação: Vilma Dias Ferreira e Alcides Manoel Dias, data de 

nascimento: 01/01/1945, brasileiro(a), natural de Vacarias-RS, casado(a), 

agricultor, epresário, Telefone (66)99986-4531. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER a intimação do executado para constituir novo 

patrono, no prazo legal. Em caso de revelia será nomeado curador 

especial. (art.257 III do novo CPC)

Despacho/Decisão: Processo nº 1331-21.2003.811.0037 (Código 

24666)Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor 

SolventeExequente: Reical Indústria e Comércio de Calcário 

Ltda.Executado: Ari Dias PereiraVistos etc.Verificada a irregularidade da 

representação da parte (fls.218), suspendo o curso processual e 

determino a intimação do executado para saneamento do vício, mediante 

constituição de novo causídico, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

prosseguimento do feito à revelia, nos termos do artigo 76, §1º, II, do 

Código de Processo Civi l .Expirado o prazo, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 23 de julho de 

2019.Patrícia Cristiane MoreiraJuíza 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, 05 de fevereiro de 2020

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 1486-87.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES ARAÚJO, RICARDO PIRES DE 

ARAÚJO, PATRICIA C. EGEA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14932/O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EXEQUENTE para 

apresentar os dados necessários dos executados para incluir o nome no 

cadastro de inadimplentes, tais como: filiação, data de nascimento, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39390 Nr: 1931-37.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO EUGÊNIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO DE NASCIMENTO 

- OAB:MT/5.475, MARISTELA F. MORIZZO NASCIMENTO - 

OAB:MT/5.408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - 

OAB:20334/A, CELSO MARCON - OAB:MT-15.484-A, EGBERTO 

HERNANDES BLANCO - OAB:SP/89457, EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6172-E, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, VITOR DE CARVALHO LOPES - OAB:241959-A OAB SP, 

VIVIANE CALIFANI MERINO - OAB:6.373

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos (f. 1.375) é tempestivo. 

Assim, intimo a parte contrária, na forma postulada para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.023, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Em tempo, certifico ainda que o Recurso Especial nº 

1005160-45.2019.8.11.0000 foi julgado, conforme acordão em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40186 Nr: 2694-38.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO, MAURO 

ANTÔNIO ANTUNES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) CRISTIANO TERRENGUI – OAB-MT n. 23.584, 

para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40631 Nr: 3121-35.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SORANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA, 

AGROCERRADO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT, JOÃO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB:11.474/MT, 

MANOEL JOSÉ DE REZENDE NETO - OAB:OAB/MT 8.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631/SP, FLAVIO MULLER - OAB:MT. 6841-B

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos (f. 287) é tempestivo. 

Assim, intimo a parte contrária, na forma postulada para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.023, §2º, 

do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74734 Nr: 7054-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - 

OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora a efetivar o pagamento da complementação de 

diligência do oficial de justiça no valor de R$ 1.212,90 conforme certidão 

retro, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 
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prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111835 Nr: 2276-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATTI DIESEL LTDA, ARI ASSIS RIGATTI, 

ANDERSON RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi designado o 1º Leilão : 03 de abril de 2020, a partir das 

13:00 horas

e o 2º Leilão : 03 de abril de 2020, a partir das 14:00 horas.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111835 Nr: 2276-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATTI DIESEL LTDA, ARI ASSIS RIGATTI, 

ANDERSON RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº.: 2276-90.2012.811.0037 CÓDIGO: 111835 PROCESSO Nº: 194 

/ 2012

 AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 EXECUTADOS: RIGATTI DIESEL LTDA, ANDERSON RIGATTI E ARI ASSIS 

RIGATTI

VALOR DO DÉBITO: R$ 402.255,55 (quatrocentos e dois mil, duzentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em 14 de março de 

2.012.

 Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) 

a LEILÃO o(s) bem(ns) de propriedade de RIGATTI DIESEL LTDA, na 

seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020, a partir das 13:00h, por preço 

não inferior ao valor da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 03 de abril de 2020, a partir das 14:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Fórum desta Comarca, sito na 

Rua Benjamin Cerutti, nº. 252, Centro, Primavera do Leste/MT e através do 

site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br.

DESCRIÇÃO DO BEM: 01) Parte do lote do imóvel urbano de nº 11, da 

Quadra 99 do Bairro Cidade Primavera II, com área de 447,26m² 

(quatrocentos e quarenta e sete metros e vinte e seis centímetros 

quadrados), situado no perímetro urbano da Cidade de Primavera do 

Leste/MT, com os seguintes limites e confrontações: Frente confronta com 

a Avenida Duvílio Ometto, com a distância e 17,55 metros; lado direito, 

confronta com a Rua Olivério Porto, com a distância de 25,30 metros; lado 

esquerdo, confronta com o lote nº 11/G, com a distância de 25,47 metros 

e finalmente aos fundos, confronta com parte do lote nº 11/A, com a 

distância de 17,55 metros e assim fechando todo o perímetro descrito. 

Confrontações: Norte com parte do lote nº 11/A, com a Avenida Duvílio 

Ometto; leste, com o lote nº 11/G e oeste, com a Rua Olivério Porta. 

Benfeitorias: Há edificação de alvenaria, construída de estrutura de 

pré-moldados, sendo no térreo uma sala comercial composta por 02 

quartos, banheiros, loja de peças e escritório, totalizando 270,00m². A 

parte intermediária superior possuí uma edificação denominada 

“mezanino”, com 138,59 m²; anexo a loja há uma edificação de estrutura 

de pré-moldados, com cobertura de folha de zinco, sendo utilizado para 

oficina mecânica, com 250,00m³. O andar superior é composto por 01 

apartamento residencial, com 270,00m², 02 quartos, 01 suíte; 02 banheiros 

com sacada no quarto e na sala; 01 cozinha interna; 01 cozinha externa. 

Imóvel matriculado sob o nº 10.005 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Primavera do Leste/MT; 02) Parte do lote para construção sob o nº 11/G, 

da Quadra 99 do loteamento Cidade Primavera II, com área de 633,27 

(seiscentos e trinta e três metros e vinte e sete centímetros quadrados), 

situado no perímetro urbano da Cidade de Primavera do Leste/MT, com os 

seguintes limites e confrontações: Frente, confronta com a Avenida Duvilio 

Ometto, com distância de 25,00 metros,; lado esquerdo, confronta com o 

lote nº 11, com a distância de 25,47, metros; lado esquerdo, confronta 

com o lote nº 11/H, com a distância de 25,43 metros e finalmente aos 

fundos, confronta com parte do lote nº 11/A, com distância de 25,00 

metros e assim fechando todo o perímetro descrito. Confrontações: Norte 

com parte do lote nº 11/A; sul, com a Avenida Duvílio Ometto; leste, com o 

lote nº 11/H e oeste, com o lote nº 11. Possui uma edificação em estrutura 

de pré-moldados, com cobertura de folhas de zinco, fundação e sapatas 

de alicerce para ampliação vertical de grande porte, sendo utilizada para a 

oficia mecânica, totalizando 508,90 metros quadrados de construção. 

Imóvel matriculado sob o nº 10.007 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Primavera do Leste/MT.

 AVALIAÇÃO: R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), em 

25 abril de 2016.

 AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 4.226.135,20 (quatro milhões, duzentos e 

vinte e seis mil, cento e trinta e cinco reais e vinte centavos), em 29 de 

janeiro de 2020.

 DEPOSITÁRIO(A)(S): ANDERSON RIGATTI E ARI ASSIS RIGATTI, Rua 

Olivério Porta, nº 2.146, Primavera II, Primavera do Leste/MT.

 LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Conforme descrição 

acima.

ÔNUS: Constam hipotecas em favor do Banco Amazônia S/A. Demais 

constantes na matrícula imobiliária.

 LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Leiloeira Oficial, inscrita na 

JUCEMAT nº. 22/2013.

COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão devida será no percentual de 5% 

(cinco por cento) do valor do bem arrematado que deverá ser pago ao 

Leiloeiro Oficial, em caso de adjudicação, remição ou acordo arbitro 

honorários de 1% (um por cento) do valor da avaliação.

O pagamento da comissão será à vista, em dinheiro ou depósito bancário 

em até 24 horas. Não paga nesse prazo a integralidade do lanço, será 

perdida a caução em favor do credor (art. 897 do CPC/2015), como 

indenização pelo retardamento do leilão, que deverá ser refeito, podendo 

se for o caso.

 LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista em 

dinheiro ou depósito bancário em até 24 horas ou conforme prevê o art. 

895 do CPC/2015.

O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e 

sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada 

parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança, 

garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no 

caso de veículos (exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de 

titularidade do arrematante no valor total do parcelamento, seguro garantia, 

fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor 

declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), 

caução esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a 

caução idônea pelo juiz, ou no caso da sua não apresentação ao Leiloeiro 

no prazo de 48 horas, a forma de pagamento automaticamente será 

alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o 

pagamento na forma acima determinada. No caso de atraso ou não 
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pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 

promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo 

ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se 

deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores 

já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo 

leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador 

remissos. OBS.: Lances à vista sempre terão preferência, bastando 

igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 

disputa.

O pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados RIGATTI DIESEL 

LTDA, na pessoa de seus Representantes Legais ANDERSON RIGATTI 

seu cônjuge SÂMARA DE MELO TEIXEIRA RIGATTI E ARI ASSIS RIGATTI e 

seu cônjuge SÔNIA MARIA GEHLEN RIGATTI, bem como, coproprietários; 

e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, Elivania Duarte dos Santos, Gestor(a) Judiciário(a), o 

subscrevo.

 Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 PATRÍCIA CRISTIANE MOREIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111835 Nr: 2276-90.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATTI DIESEL LTDA, ARI ASSIS RIGATTI, 

ANDERSON RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente a apresentar matrícula atualizada do imóvel. 

Prazo 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113892 Nr: 4383-10.2012.811.0037

 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): B G SCHULTZ E CIA LTDA, BEATRIZ GARCIA 

SCHULTZ

 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: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:OABMT/7.619

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte executada , para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 5 de fevereiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118535 Nr: 895-13.2013.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRIDI NAIARA ROCHA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/DF 24.214, JOSE ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513/DF, 

MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - OAB:11795/MT

 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. 88/89 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 

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 Autora

 JUIZ(A):

 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

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230824 Nr: 4763-86.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCDLADMLDM-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFREDO DA CUNHA 

BERNARDO - OAB:PR 14352, RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) CRISTIANO TERRENGUI – OAB-MT n. 23.584, 

para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 5 de fevereiro de 2020.
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Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 235450 Nr: 622-84.2014.811.0106

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA VIEIRA ALVES 

AZEVEDO CAMARGO - OAB:SP 181.718-A, SANDRA KHAFIF DAYAN - 

OAB:SP 131.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 622-84.2014.811.0037 (Código 235450)

Ação de Reintegração de Posse

Requerente: Banco Daycoval S/A

Requerido: Mauro Eiiti Murofuse

 Vistos etc.

Em razão do decurso do lapso temporal, o requerimento da terceira 

Agropecuária Três Estrelas Ltda. perdeu o objeto (fls.283/285).

 Outrossim, tendo em vista a informação oficiosa do endereço atualizado 

do executado Mauro Eiiti Murofuse, nos autos do Pedido de Restituição de 

Taxa e Custas Processuais nº 5473-14.2016.811.0037 (Código 170507), 

em trâmite nessa Comarca, determino a citação pessoal do requerido no 

endereço informado naqueles autos.

Inexitosa a citação pessoal, em razão da citação por edital já realizada 

(fls.255), em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa 

do réu revel citado por edital, o qual deverá ser comunicado, mediante 

intimação pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1º), 

em face das prerrogativas funcionais.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 05 de fevereiro de 2020.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 235451 Nr: 201-89.2017.811.0106

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZIRO MUROFUSE, SHIZUE MUROFUSE, CELSO AKIO 

MUROFUSE, VALDILENE MORAES PINTO MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 201-89.2017.811.0037 (Código 235451)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Eziro Murofuse e Outros

Embargado: Banco Daycoval S/A

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.

Intimem-se os causídicos subscritores da petição inicial para regularizarem 

a atuação processual, apresentando o instrumento de mandato, outorgado 

pelo autor Eziro Murofuse (fls.351 verso), devidamente subscrito, 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.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de fevereiro de 2020.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109279 Nr: 8484-27.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALES FAUTH MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DO CARMO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 25341, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:GO/ 32.468

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 8484-27.2011.811.0037, Protocolo 

109279, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142525 Nr: 946-53.2015.811.0037

 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: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI ADRIANA RAMPAZZO SABATINI, 

ODAIR JOSÉ SABATINI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉA MARIA 

LACERDA PLAVIAK, para devolução dos autos nº 946-53.2015.811.0037, 

Protocolo 142525, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161150 Nr: 897-75.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES 

LIMA FERRARI, GEOVANI ALVES FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 

9.547-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

SOUZA, para devolução dos autos nº 897-75.2016.811.0037, Protocolo 

161150, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36687 Nr: 4637-27.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILI ADRIANA RAMPAZZO SABATINI, 

ODAIR JOSÉ SABATINI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉA MARIA 

LACERDA PLAVIAK, para devo lução dos autos nº 

4637-27.2005.811.0037, Protocolo 36687, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147489 Nr: 3250-25.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR JOSÉ SABATINI, MARILI ADRIANA RAMPAZZO 

SABATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE 

PROD. AGROP. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR APARECIDO AQUINO 

CABRIOTE - OAB:8869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO ANTONIO FREIRE 

NETO - OAB:MT 14073

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRÉA MARIA 

LACERDA PLAVIAK, para devo lução dos autos nº 

3250-25.2015.811.0037, Protocolo 147489, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007455-41.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO GALVAO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1007455-41.2019.8.11.0037. REQUERENTE: IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

JAN S A REQUERIDO: LUIS ANTONIO GALVAO DE CASTRO Vistos etc. I) 

Cumpra-se na forma deprecada, servindo cópia de mandado. II) 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. III) Cumprido o ato e procedidas as 

baixas e anotações necessárias, devolva-se com as nossas 

homenagens. IV) Às providências. Primavera do Leste (MT), 17 de 

dezembro de 2019. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003990-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOCI DUARTE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003990-92.2017.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. EXECUTADO: ALEXANDRE JOCI 

DUARTE Vistos. Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros 

da parte executada ALEXANDRE JOCI DUARTE (CPF 047.981.371-03), 

cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ R$ 51.494,19 

(cinquenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e dezenove 

centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo 

Civil declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. 

Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros 

deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as 

partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do 

Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de 

nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor outros 

bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005778-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RUDE PATRICIO (EXECUTADO)

PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005778-10.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP, RICARDO RUDE 

PATRICIO Vistos. Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros 

da parte executada PATRICIO TRANSPORTES LTDA - EPP (CNPJ nº 

10.676.979/0001-76) e RICARDO RUDE PATRICIO (CPF 016.211.201-71), 

cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 179.017,71 (cento 

e setenta e nove mil, dezessete reais e setenta e um centavos) Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de 

bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao 

valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as partes executadas 

deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ 

(Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens 

não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000616-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000616-05.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: WELVYS THIERS 

SANTOS Vistos. Defiro o pedido de penhora on-line de ativos financeiros 

da parte executada WELVYS THIERS SANTOS (CPF nº 945.501.901-91), 

cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$281.572,94 

(duzentos e oitenta e um mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e 

quatro centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos 

financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o 

bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias. Sem prejuízo, considerando que a parte exequente não 

tem interesse na penhora dos veículos bloqueados, proceda-se a retirada 

de restrição dos veículos indicados no ID 21362270. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOIGO VICENTE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ZELIR TEREZINHA TOIGO VICENTE (EXECUTADO)

GLEICE TOIGO VICENTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000396-02.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: TOIGO VICENTE & CIA LTDA - ME, ZELIR TEREZINHA TOIGO 

VICENTE, GLEICE TOIGO VICENTE DOS SANTOS Vistos. Defiro o pedido 

de penhora on-line de ativos financeiros das partes executadas partes 

executadas TOIGO VICENTE & CIA LTDA – ME (CNPJ nº 

22.048.345/0001-58), ZELIR TEREZINHA TOIGO VICENTE (CPF 

902.445.671-15) e GLEICE TOIGO VICENTE DOS SANTOS (CPF 

041.369.091-10) cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$47.752,21 (quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e dois reais e 

vinte e um centavos) Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos 

financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o 

bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 854, do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias. Sem prejuízo, defiro o pedido de expedição de ofício ao 

SERASA/SPC para negativação do nome das partes executadas TOIGO 

VICENTE & CIA LTDA – ME, ZELIR TEREZINHA TOIGO VICENTE e GLEICE 

TOIGO VICENTE DOS SANTOS em razão deste processo, ante o disposto 

no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. Realizadas as diligências, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 15 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000487-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA ROSA LEMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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: 1000106-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON DA COSTA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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: 1005632-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI VALENTIN DE CARVALHO (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))

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001057-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEFANI PIOVESAN PEREIRA ZENI (EXEQUENTE)

KAROLINE PAULA VIMERCATI MODESTO (EXEQUENTE)

PEDRO INACIO MENDONCA MODESTO (EXEQUENTE)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS (EXECUTADO)

APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS OAB - PR37082 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001057-15.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI, ERICO STEFANI 

PIOVESAN PEREIRA ZENI, KAROLINE PAULA VIMERCATI MODESTO, 

PEDRO INACIO MENDONCA MODESTO EXECUTADO: APARECIDO 

DOMINGOS ERRERIAS LOPES, MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS 

Vistos. Considerando que, conforme decisão de ID nº 12990259, compete 

a parte executada promover os atos necessários para liberação da 

matrícula, possibilitando o desmembramento da área alienada aos 

exequentes, e ante a possibilidade apresentada pelo executado, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias para que este entre em contato com a 

instituição financeira, apresentando a solução indicada na petição de ID nº 

22887054, sob pena de majoração da multa e demais penas aplicáveis. 

Consigno, ainda, que, para análise da viabilidade do desmembramento do 

bem pela instituição financeira, será necessário a averiguação do imóvel 

como um todo. Assim, considerando que os exequentes adquiriram 

apenas parte do imóvel, bem como que, de acordo com o que consta na 

escritura de ID nº 11974207 – pág. 3, este já possuía georreferenciamento 

quando realizada a venda, compete aos executados a apresentação do 

georreferenciamento e demais documentos necessários. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise dos pedidos de ID 

21165734. Certifique-se o necessário. Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005133-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA ANDREOTTI ERRERIAS (EMBARGANTE)

APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS OAB - PR37082 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLINE PAULA VIMERCATI MODESTO (EMBARGADO)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE OAB - MT0008869A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005133-82.2018.8.11.0037. 

EMBARGANTE: APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES, MARIA 
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HELENA ANDREOTTI ERRERIAS EMBARGADO: STEFANI PAULA 

VIMERCATI ZENI, KAROLINE PAULA VIMERCATI MODESTO Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que as partes arguiram preliminares, de 

modo que passo a analisá-las. Inicialmente, no que se refere a preliminar 

suscitada na inicial de incompetência, dispõe o artigo 781 do Código de 

Processo Civil que: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial 

será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I 

- a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de 

eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos;” 

Ainda, o inciso V do mesmo artigo prevê que: “V - a execução poderá ser 

proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o 

fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o 

executado.” No caso dos autos, verifico que os bens sujeitos a execução 

encontram-se nesta Comarca, assim como a escritura de compra e venda 

que deu origem a lide foi registrada nesta Comarca, razão pela qual é 

competente para processar e julgar a execução e, consequentemente, os 

embargos à execução, este juízo, sendo facultado ao exequente propor a 

ação em qualquer dos foros previstos no disposto supracitado, quando 

mais de um for competente. Destarte, rejeito a preliminar alegada. Quanto à 

preliminar de incorreção do valor da causa atribuída a estes embargos, é 

assente na jurisprudência pátria que o valor dos embargos à execução 

devem corresponder ao valor da própria execução, quando objetivarem a 

extinção do feito executivo. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

PROVEITO ECONÔMICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O valor atribuído à causa, em sede de 

embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao 

processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução. 2. 

O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. 

Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 938910 SP 2016/0161883-6, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017). (grifo nosso) Ante 

o exposto, acolho a preliminar e determino a intimação dos embargantes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem com a correção do valor 

da causa e com o recolhimento de eventuais custas remanescentes. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020 Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000815-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI DE ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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: 1008365-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALMEIDA LEITAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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: 1000841-20.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000536-02.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO TECHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERIDO)

 

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 : 

1000536-02.2020.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRO TECHIO REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU Vistos. Analisando atentamente 

aos autos, verifico que a parte requerente não juntou o seu documento de 

identificação pessoal, comprovante de residência, tampouco declaração 

de hipossuficiência, a fim comprovar a hipossuficiência financeira alegada 

(declaração de imposto de renda, holerite, carteira de trabalho e outros), já 

que deseja ser beneficiado com a Justiça Gratuita. Dessa forma, intime-se 

a parte requerente para, nos termos dos artigos 319, II e 320 do Código de 

Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINCLAIR SAUL QUINTAS (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 
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encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000572-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMILSON CARLOS SILVA TERRES - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000564-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISNARA MARIA MIEZERSKI PECH (EXECUTADO)

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000564-67.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: EMERSON RIVA EXECUTADO: 

PAULO LEANDRO GRUBA PECH, TAISNARA MARIA MIEZERSKI PECH 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta por EMERSON RIVA em face de PAULO LEANDRO GRUBA PECH 

e TAISNARA MARIA MIEZERSKI PECH, todos devidamente qualificadas nos 

autos. Citem-se as partes executadas para pagarem a dívida no valor de 

R$56.041,92 (cinquenta e seis mil quarenta e um reais e noventa e dois 

centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os executados, 

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 artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente 

intimados os executados. A intimação da penhora será feita ao advogado 

dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se 

não houver constituído advogado nos autos, os executados serão 

intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiel 

depositário, se não houver oposição do autor. Caso não sejam localizados 

bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em cinco dias, sob 

pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, se 

constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados deverão ter 

ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os executados poderão 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 

juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 915). O 

reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em 

execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para 

oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o pagamento 

do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Ficam os executados advertidos de 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. As citações, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 05 de 

fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000564-67.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOTTO CORREA OAB - MT14144/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAISNARA MARIA MIEZERSKI PECH (EXECUTADO)

PAULO LEANDRO GRUBA PECH (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e Portaria 

n° 142 - CGJ, de 8/11/2019, 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 de outra localização, 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, por meio da opção "cumprir diligência na: 

outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido 

cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000563-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO MANGIALARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR OAB - PR46317 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000563-82.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: EDUARDO ANTONIO 

MANGIALARDO EXECUTADO: OI BRASILTELECOM Vistos. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por EDUARDO ANTONIO 

MANGIALARDO em desfavor de OI BRASILTELECOM, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID nº 28820933, a parte exequente pugna pelo 

cancelamento da ação, ante a distribuição equivocada dos autos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Analisando os autos, o 

exequente informou o equívoco da distribuição, pugnando pelo 

cancelamento da ação. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, visto que na hipótese houve 

somente a tentativa frustrada de distribuição da ação. Certificado o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004652-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONISSUEDISON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004995-52.2017.8.11.0037

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))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO BRUNETTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO OAB - MT20170/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 : 

1004995-52.2017.8.11.0037. AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO 

GROSSO REU: EURICO BRUNETTA Vistos. Juntem-se cópias das 

informações prestadas aos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005805-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIANO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005805-56.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE LUCIANO ALVES 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS ajuizada por JOSE LUCIANO ALVES em face de 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, ambos devidamente 

qualificados nos autos. No ID 26962394, na audiência de conciliação, as 

partes entabularam acordo. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no ID 

26962394, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta sentença, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004650-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HILTHON MAIA (EXEQUENTE)

CARMEM JORDAO MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

DARCI CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004650-86.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: HILTHON MAIA, CARMEM 

JORDAO MAIA EXECUTADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, DARCI 

CAMARGO Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por HILTHON MAIA e CARMEM JORDAO MAIA em face de 

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO e DARCI CAMARGO, devidamente 

qualificados nos autos. No ID 28925873, aportou aos autos informação de 

acordo entabulado entre as partes. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito. Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado no ID 28925873, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título 

judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão. Determino a suspensão do processo até o 

cumprimento integral da obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 

922, todos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de 30/10/2020, 

intime-se a parte autora para informar se o acordo foi integralmente 

cumprido. Após certifique-se e concluso para extinção. Primavera do 

Leste/MT, 06 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004793-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO(A))

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004793-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, MOTO 

HONDA DA AMAZONIA LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO c/c DANOS MORAIS E 

MATERIAL ajuizado por RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE ARAUJO em 

face de MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA e MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

15317031, a parte autora e a parte requerida MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA realizaram composição amigável em audiência de 

conciliação, pugnaram pela homologação do acordo e extinção do feito em 

relação a este requerido. No Id nº 16701725, acordo homologado, 

prosseguindo o feito apenas em relação ao requerido MOTO CAMPO 

PRIMAVERA LTDA. No Id nº 28831147, novo acordo realizado entre a 

parte autora e o requerido MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA, que pugnam 

pela homologação do acordo e extinção do feito. É a síntese do relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo 

judicial entre as partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela 

qual pugnam pela homologação do acordo. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado no Id nº 28831147, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e despesas nos termos do art. 90, § 

3, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios nos termos do 
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acordo. Sem prejuízo, cancelo a audiência anteriormente designada para 

05/02/2020. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 04 de fevereiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON PALMEIRA ORMONDES (EXECUTADO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005496-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HAYRA MILESKA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007273-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU (REQUERIDO)

WAGNER APARECIDO FRITZEN (REQUERIDO)

A F RESTAURANTE E PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento. Oriento os senhores advogados para que apresentem o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no momento do requerimento 

das citações/intimações por mandado, para facilitar os trabalhos desta 

secretaria.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002384-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO LUIZ BRIXNER (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 144687 Nr: 1892-25.2015.811.0037

 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: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAYSSA RESPLANDE XAVIER 

- OAB:19342/OAB, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 Processo nº: 1892-25.2015.811.0037 (Código 144687)

Vistos.

Ante o teor da petição retro, determino o cancelamento da audiência 

designada à fl. 100 e declaro encerrada a instrução processual.

Assim, intimem-se as partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias, apresentem alegações finais, iniciando-se pelo requerente.

Após, remetam os autos conclusos para sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18207 Nr: 304-37.2002.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS LORENZZON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deste Juízo, ALYSSON THOMASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYSSON TOMAZZI - 

OAB:6.519-B, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 8239-B

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria SANDRA MARA BASEI, OAB 

5066-B/MT, para que devolva os autos, de acordo com as novas regras 

do Código de Processo Civil : Art. 234. Os advogados Públicos ou 

Privados, devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado.

§ 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.

E conforme determina a CNGC/Corregedoria Geral da Justiça - MT, na 

seção 10, artigo 431, Não havendo a devolução, será expedido mandado 

de exibição e entrega de autos, sob pena de caraterização do crime de 

sonegação de autos (art.435, inc. II – CNGC/MT).

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113583 Nr: 3941-44.2012.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIDAS SOUZA PULGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:10706-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALOÍSIO DA ROSA 

HAAS, para devolução dos autos nº 3941-44.2012.811.0037, Protocolo 

113583, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19862 Nr: 1603-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR JOSE DOS SANTOS, EUNICE ROSA DOS 
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SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS VAGNER, CANDICE CLÁUDIA 

BLASZCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GODOI RASSIA - 

OAB:OAB/MT 110.489, PAULO GUSTAVO FERRET DOS SANTOS - 

OAB:OAB/RS 61.927

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TAILOR HENRIQUE 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 1603-49.2002.811.0037, 

Protocolo 19862, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118209 Nr: 557-39.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES 

LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Montanher Brescovici - 

OAB:MT 7.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE SOARES 

MATARAN, para devolução dos autos nº 557-39.2013.811.0037, Protocolo 

118209, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140506 Nr: 10514-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONICE APARECIDA BAQUETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR MARTIGNAGO, MÁRCIA REGINA 

NEVES, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, GARGATANO AGROPECUÁRIA 

LTDA, ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PARDO SALATA 

NAHSAN - OAB:11867-A, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:MT 

11011, SÁVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA, para devolução dos autos nº 10514-30.2014.811.0037, 

Protocolo 140506, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004182-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE (EXECUTADO)

 

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 : 

1004182-88.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE MT EXECUTADO: DANIELLA CRISTINA BOVARETO CAVENAGUE 

Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT em face de DANIELLA CRISTINA BOVARETO 

CAVENAGUE, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do 

débito executado e, assim, requer a extinção do feito. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que houve a quitação 

do débito objeto desta demanda pelo executado, inclusive honorários 

advocatícios, conforme informado pela parte exequente no Id nº 

25516267. 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, 04 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000891-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA VANDA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC CARLOS DE OLIVEIRA OAB - SP374425 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000891-17.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar as partes para, no prazo de 10 dias, 

manifestar sobre o laudo pericial juntado requerendo o que entenderem de 

direito. Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Lidiane Memoria 

Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006242-97.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006242-97.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 6 de fevereiro de 2020 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006453-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELENE NEVES CABEZAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006453-36.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 6 de fevereiro de 2020 

Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000531-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Vistos. Analisando os autos, verifico 

que a parte requerente não comprovou a hipossuficiência alegada. Dessa 
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forma, considerando que a Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”, intime-se a parte requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que o pagamento das 

custas e despesas processuais lhes importará em prejuízo próprio e de 

sua família, ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Após, 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura 

eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002487-65.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002487-65.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): DAVID DA SILVA FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por DAVID DA SILVA FERREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 19881288, foi nomeado médico para 

realização da perícia. No Id nº 22404343, a parte requerente apresentou 

impugnação à nomeação do perito, requerendo que o médico nomeado 

seja substituído por outro profissional que seja especialista em 

ortopedia/traumatologia. É o breve relato. Decido. A parte requerente 

pleiteia a substituição do perito nomeado, ante a ausência de 

especialidade em ortopedia/traumatologia. Entretanto, tal pedido não 

merece acolhimento, vez que já foi pacificado o entendimento de que a 

perícia médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o entendimento dos Egrégios 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 

quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 1  -  A I :  0 0 0 3 0 8 6 5 2 2 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0  

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Após a realização da perícia, proceda-se 

ao cumprimento das demais determinações constantes no despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005120-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GONZAGA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005120-20.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): IRACY GONZAGA DE SOUZA SILVA RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Considerado a inércia do perito 

nomeado, revogo a nomeação feita anteriormente e nomeio o médico Dr. 

Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, para realização da perícia, a 

qual designo para o dia 04/09/2019 às 10h30min. Intime-se a parte autora, 

através de suas advogadas, para que compareça à perícia designada, 

que realizar-se-à no consultório do perito (Avenida David Riva, 1220, 

Jardim Riva, Primavera do Leste – MT). Levando-se em consideração a 

complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 600,00 (seiscentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 
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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. Após, com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002709-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DERIVAN DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002709-33.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): DERIVAN DA SILVA SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por DERIVAN DA SILVA SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 20114826, foi nomeado médico para 

realização da perícia. No Id nº 23992876, a parte requerente apresentou 

impugnação à nomeação do perito, requerendo que o médico nomeado 

seja substituído por outro profissional que seja especialista em 

ortopedia/traumatologia. É o breve relato. Decido. A parte requerente 

pleiteia a substituição do perito nomeado, ante a ausência de 

especialidade em ortopedia/traumatologia. Entretanto, tal pedido não 

merece acolhimento, vez que já foi pacificado o entendimento de que a 

perícia médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o entendimento dos Egrégios 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 

quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 1  -  A I :  0 0 0 3 0 8 6 5 2 2 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0  

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Após a realização da perícia, proceda-se 

ao cumprimento das demais determinações constantes no despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002712-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002712-85.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por ANTONIO FRANCISCO 

RODRIGUES EVANGELISTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

20115136, foi nomeado médico para realização da perícia. No Id nº 

23990040, a parte requerente apresentou impugnação à nomeação do 

perito, requerendo que o médico nomeado seja substituído por outro 

profissional que seja especialista em ortopedia/traumatologia. É o breve 

relato. Decido. A parte requerente pleiteia a substituição do perito 

nomeado, ante a ausência de especialidade em ortopedia/traumatologia. 

Entretanto, tal pedido não merece acolhimento, vez que já foi pacificado o 

entendimento de que a perícia médica judicial não precisa ser 

obrigatoriamente executada por especialista na área da patologia aduzida 

pela parte autora, admitindo-se a realização por expert de especialidade 

diversa, o qual é profissional habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o 

entendimento dos Egrégios Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª 

Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO LEGALMENTE HABILITADO. 

DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão dos benefícios de 
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aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para trabalhador rural 

exige-se, pelo menos, o início de prova material da atividade rural, com a 

corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal e, finalmente, 

a comprovação da incapacidade do segurado para o exercício de 

atividade laboral, que pode ser permanente e total, para aposentadoria por 

invalidez; e parcial e definitiva ou total e temporária, para o auxílio-doença 

(art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A realização de perícia médica judicial é 

procedimento indispensável para comprovação da incapacidade do 

segurado que pretende benefício previdenciário de auxílio-doença ou de 

aposentadoria por invalidez. 3. Segundo o Conselho Federal de Medicina o 

título de especialista não é requisito para exercer qualquer área 

reconhecida como especialidade médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 

da Lei n. 3.268/57), estando, portanto, o profissional médico legalmente 

habilitado a realizar perícias, independentemente de ser especialista. A 

perícia pode ser realizada por profissional da área médica com habilitação 

geral, não havendo necessidade de médico especialista. 4. "Não há 

nulidade da perícia judicial quando esta é de lavra de profissional médico 

perito do juízo que respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não 

sendo especialista na área da doença alegada. O título de especialista em 

determinada área da medicina não é requisito para ser perito médico do 

juízo, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese" (AC 

200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 

1ª Região - Primeira Turma Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. 

Agravo de instrumento desprovido. (TRF-1 - AI: 00030865220164010000 

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Após a realização da perícia, proceda-se 

ao cumprimento das demais determinações constantes no despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002712-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA (AUTOR(A))
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VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002712-85.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES EVANGELISTA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por ANTONIO FRANCISCO 

RODRIGUES EVANGELISTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. No Id nº 

20115136, foi nomeado médico para realização da perícia. No Id nº 

23990040, a parte requerente apresentou impugnação à nomeação do 

perito, requerendo que o médico nomeado seja substituído por outro 

profissional que seja especialista em ortopedia/traumatologia. É o breve 

relato. Decido. A parte requerente pleiteia a substituição do perito 

nomeado, ante a ausência de especialidade em ortopedia/traumatologia. 

Entretanto, tal pedido não merece acolhimento, vez que já foi pacificado o 

entendimento de que a perícia médica judicial não precisa ser 

obrigatoriamente executada por especialista na área da patologia aduzida 

pela parte autora, admitindo-se a realização por expert de especialidade 

diversa, o qual é profissional habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o 

entendimento dos Egrégios Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª 

Região: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO LEGALMENTE HABILITADO. 

DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão dos benefícios de 

aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para trabalhador rural 

exige-se, pelo menos, o início de prova material da atividade rural, com a 

corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal e, finalmente, 

a comprovação da incapacidade do segurado para o exercício de 

atividade laboral, que pode ser permanente e total, para aposentadoria por 

invalidez; e parcial e definitiva ou total e temporária, para o auxílio-doença 

(art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A realização de perícia médica judicial é 

procedimento indispensável para comprovação da incapacidade do 

segurado que pretende benefício previdenciário de auxílio-doença ou de 

aposentadoria por invalidez. 3. Segundo o Conselho Federal de Medicina o 

título de especialista não é requisito para exercer qualquer área 

reconhecida como especialidade médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 

da Lei n. 3.268/57), estando, portanto, o profissional médico legalmente 

habilitado a realizar perícias, independentemente de ser especialista. A 

perícia pode ser realizada por profissional da área médica com habilitação 

geral, não havendo necessidade de médico especialista. 4. "Não há 

nulidade da perícia judicial quando esta é de lavra de profissional médico 

perito do juízo que respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não 

sendo especialista na área da doença alegada. O título de especialista em 

determinada área da medicina não é requisito para ser perito médico do 

juízo, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese" (AC 

200538040006621, Rel. Conv. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 

1ª Região - Primeira Turma Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. 

Agravo de instrumento desprovido. (TRF-1 - AI: 00030865220164010000 

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 
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após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Após a realização da perícia, proceda-se 

ao cumprimento das demais determinações constantes no despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002711-03.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCINEIA VARGAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por LUCINEIA VARGAS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 20115099, foi nomeado médico para 

realização da perícia. No Id nº 23995083, a parte requerente apresentou 

impugnação à nomeação do perito, requerendo que o médico nomeado 

seja substituído por outro profissional que seja especialista em 

ortopedia/traumatologia. É o breve relato. Decido. A parte requerente 

pleiteia a substituição do perito nomeado, ante a ausência de 

especialidade em ortopedia/traumatologia. Entretanto, tal pedido não 

merece acolhimento, vez que já foi pacificado o entendimento de que a 

perícia médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o entendimento dos Egrégios 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 

quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 1  -  A I :  0 0 0 3 0 8 6 5 2 2 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0  

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Após a realização da perícia, proceda-se 

ao cumprimento das demais determinações constantes no despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003513-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR DA COSTA SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003513-98.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOAO VICTOR DA COSTA SALES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por JOÃO VICTOR DA COSTA SALES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 21124869, foi nomeado médico para 

realização da perícia. No Id nº 23997690, a parte requerente apresentou 

impugnação à nomeação do perito, requerendo que o médico nomeado 

seja substituído por outro profissional que seja especialista em 

ortopedia/traumatologia. É o breve relato. Decido. A parte requerente 

pleiteia a substituição do perito nomeado, ante a ausência de 

especialidade em ortopedia/traumatologia. Entretanto, tal pedido não 

merece acolhimento, vez que já foi pacificado o entendimento de que a 

perícia médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o entendimento dos Egrégios 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 

quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 1  -  A I :  0 0 0 3 0 8 6 5 2 2 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0  

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Após a realização da perícia, proceda-se 

ao cumprimento das demais determinações constantes no despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENER SEVERO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003573-71.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): DENER SEVERO DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por DENER SEVERO DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 21224259, foi nomeado médico para 

realização da perícia. No Id nº 23992529, a parte requerente apresentou 

impugnação à nomeação do perito, requerendo que o médico nomeado 

seja substituído por outro profissional que seja especialista em 

ortopedia/traumatologia. É o breve relato. Decido. A parte requerente 

pleiteia a substituição do perito nomeado, ante a ausência de 

especialidade em ortopedia/traumatologia. Entretanto, tal pedido não 

merece acolhimento, vez que já foi pacificado o entendimento de que a 

perícia médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o entendimento dos Egrégios 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 
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quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 1  -  A I :  0 0 0 3 0 8 6 5 2 2 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0  

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Após a realização da perícia, proceda-se 

ao cumprimento das demais determinações constantes no despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003590-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003590-10.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCAS SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por LUCAS SOARES DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 21224861, foi nomeado médico para 

realização da perícia. No Id nº 23994583, a parte requerente apresentou 

impugnação à nomeação do perito, requerendo que o médico nomeado 

seja substituído por outro profissional que seja especialista em 

ortopedia/traumatologia. É o breve relato. Decido. A parte requerente 

pleiteia a substituição do perito nomeado, ante a ausência de 

especialidade em ortopedia/traumatologia. Entretanto, tal pedido não 

merece acolhimento, vez que já foi pacificado o entendimento de que a 

perícia médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o entendimento dos Egrégios 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 

quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 1  -  A I :  0 0 0 3 0 8 6 5 2 2 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0  

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 
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laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Após a realização da perícia, proceda-se 

ao cumprimento das demais determinações constantes no despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 04 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002489-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002489-35.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): EMANUEL MARTINS FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por EMANUEL MARTINS FERREIRA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 19881593, foi nomeado médico para 

realização da perícia. No Id nº 22404719, a parte requerente apresentou 

impugnação à nomeação do perito, requerendo que o médico nomeado 

seja substituído por outro profissional que seja especialista em 

ortopedia/traumatologia. É o breve relato. Decido. A parte requerente 

pleiteia a substituição do perito nomeado, ante a ausência de 

especialidade em ortopedia/traumatologia. Entretanto, tal pedido não 

merece acolhimento, vez que já foi pacificado o entendimento de que a 

perícia médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o entendimento dos Egrégios 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 

quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

desprovido. (TRF-1 - AI: 00030865220164010000 

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Sem prejuízo, defiro o pedido de Id nº 

24093226. Oficie-se a Cadeia Pública deste Município para que seja 

efetuada a condução do autor à perícia designada para o dia 09/10/2019 

às 09h30min. Consigno que o local da perícia foi alterado para o Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Após a realização da perícia, proceda-se ao cumprimento 

das demais determinações constantes no despacho inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002489-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL MARTINS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002489-35.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): EMANUEL MARTINS FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-ACIDENTE ajuizada por EMANUEL MARTINS FERREIRA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. No Id nº 19881593, foi nomeado médico para 

realização da perícia. No Id nº 22404719, a parte requerente apresentou 

impugnação à nomeação do perito, requerendo que o médico nomeado 

seja substituído por outro profissional que seja especialista em 

ortopedia/traumatologia. É o breve relato. Decido. A parte requerente 
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pleiteia a substituição do perito nomeado, ante a ausência de 

especialidade em ortopedia/traumatologia. Entretanto, tal pedido não 

merece acolhimento, vez que já foi pacificado o entendimento de que a 

perícia médica judicial não precisa ser obrigatoriamente executada por 

especialista na área da patologia aduzida pela parte autora, admitindo-se a 

realização por expert de especialidade diversa, o qual é profissional 

habilitado e de confiança do Juízo. Veja-se o entendimento dos Egrégios 

Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª e 4ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. PERÍCIA MÉDICA. MÉDICO PERITO 

LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 1. Para a concessão 

dos benefícios de aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença para 

trabalhador rural exige-se, pelo menos, o início de prova material da 

atividade rural, com a corroboração dessa prova indiciária por prova 

testemunhal e, finalmente, a comprovação da incapacidade do segurado 

para o exercício de atividade laboral, que pode ser permanente e total, 

para aposentadoria por invalidez; e parcial e definitiva ou total e 

temporária, para o auxílio-doença (art. 42, § 1º, da Lei 8.213/91). 2. A 

realização de perícia médica judicial é procedimento indispensável para 

comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. 3. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina o título de especialista não é 

requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade 

médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei n. 3.268/57), estando, 

portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, 

independentemente de ser especialista. A perícia pode ser realizada por 

profissional da área médica com habilitação geral, não havendo 

necessidade de médico especialista. 4. "Não há nulidade da perícia judicial 

quando esta é de lavra de profissional médico perito do juízo que 

respondeu aos quesitos apresentados, mesmo não sendo especialista na 

área da doença alegada. O título de especialista em determinada área da 

medicina não é requisito para ser perito médico do juízo, inexistindo 

cerceamento de defesa na hipótese" (AC 200538040006621, Rel. Conv. 

Juiz Federal Mark Yshida Brandão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma 

Suplementar, e-DJF1 p. 77 de 01/06/2011). 5. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o .  ( T R F - 1  -  A I :  0 0 0 3 0 8 6 5 2 2 0 1 6 4 0 1 0 0 0 0  

0003086-52.2016.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL 

ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 16/02/2018 e-DJF1). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOVA PERÍCIA. MÉDICO ESPECIALISTA. 

DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) - O perito foi claro ao afirmar que não há 

incapacidade laborativa - Cabe ao Magistrado, no uso do seu poder 

instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a 

necessidade, para a formação do seu convencimento - A jurisprudência 

tem admitido a nomeação de profissional médico não especializado, vez 

que a lei que regulamenta o exercício da medicina não estabelece qualquer 

restrição quanto ao diagnóstico de doenças e realização de perícias - Não 

há dúvida sobre a idoneidade do profissional indicado pelo Juízo a quo, 

apto a diagnosticar as enfermidades alegadas pelo autor, que atestou, 

após perícia médica, a capacidade para o exercício de atividade 

laborativa, não havendo razão para a determinação de que seja realizada 

uma nova perícia, tendo em vista que o laudo judicial revelou-se peça 

suficiente a apontar o estado de saúde do requerente - O perito, na 

condição de auxiliar da Justiça, tem o dever de cumprir escrupulosamente 

o encargo que lhe foi cometido. Exerce função de confiança do Juízo, 

sendo nomeado livremente para o exame, vistoria ou avaliação que 

dependam de conhecimento técnico do qual o Magistrado é desprovido - O 

recorrente não apresentou qualquer documento capaz de afastar a 

idoneidade ou a capacidade do profissional indicado para este mister (...) - 

Apelo da parte autora improvido. (TRF-3 - Ap: 00249769520184039999 

SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, Data de 

Julgamento: 25/02/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA: 13/03/2019). Grifei. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA. NOMEAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE 

OBRIGATORIEDADE. 1. Para a avaliação da existência de incapacidade 

laboral, não é necessária, como regra, a nomeação de especialista na 

área da patologia a ser examinada. 2. No caso dos autos, inexistem 

razões para realização de nova perícia judicial, uma vez que as respostas 

do perito judicial, cujo compromisso é examinar a parte com imparcialidade, 

mostram-se claras, objetivas e coerentes. 3. Recurso improvido. (TRF-4 - 

AC: 50330320520184049999 5033032-05.2018.4.04.9999, Relator: PAULO 

AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/05/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DE SC). Grifei. Assim, não havendo a comprovação de 

incapacidade técnica do expert nomeado pelo juízo, não há como se 

admitir o pleito da parte requerente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

substituição do perito nomeado. Sem prejuízo, defiro o pedido de Id nº 

24093226. Oficie-se a Cadeia Pública deste Município para que seja 

efetuada a condução do autor à perícia designada para o dia 09/10/2019 

às 09h30min. Consigno que o local da perícia foi alterado para o Fórum 

desta Comarca, localizado na Rua Benjamim Cerutti, n° 252, Bairro Parque 

Castelândia. Após a realização da perícia, proceda-se ao cumprimento 

das demais determinações constantes no despacho inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de outubro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005064-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005064-50.2018.8.11.0037 JUNTADA Nesta data faço a juntada do 

Laudo Pericial. Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre 

o laudo pericial. Primavera do Leste, 8 de outubro de 2019. Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006516-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006516-95.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: LEIDIANE DA SILVA PAIVA REQUERIDO: INSS Vistos. 

Considerado a inércia do perito nomeado, revogo a nomeação feita 

anteriormente e nomeio o médico Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, para realização da perícia, a qual designo para o dia 25/09/2019 

às 09h30min. Intime-se a parte autora, através de seu advogado, para que 

compareça à perícia designada, que realizar-se-à no consultório do perito 

(Avenida David Riva, 1220, Jardim Riva, Primavera do Leste – MT). 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), obedecendo 

ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da 

Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e 

deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida 

Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação 

deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais 

quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes serem intimadas 

nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que 

estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a 

faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o 

laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os quesitos 

apresentados. Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito em Substituição

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 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

 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. 101. 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.: 126911 Nr: 9438-05.2013.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO, MOISES 

PEREIRA DE CARVALHO, IRACEMA MARIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 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$ 725,35 

(...), a que foi condenado nos termos da r. sentença de p. 70 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$ 311,95 (...). 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 das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 127769 Nr: 722-52.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES - 

OAB:, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:, JANAINE OTTONELLI WOLFF - OAB:17269, RENATA CARRETO - 

OAB:MT 18.929-A, ROSECLER SZADKOSKI - OAB:7325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Processo nº: 722-52.2014.811.0037 (Código 127769)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT em face de VANDERLEI TELES PEREIRA, na qual a parte 

exequente informa o pagamento integral do débito executado e, assim, 

requer a extinção do feito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado, inclusive honorários advocatícios, conforme 

informado pela parte exequente à fl. 65.

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, 31 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 163952 Nr: 2195-05.2016.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROELÉTRICA RIO SUSPIRO LTDA, EMÍLIO 

DIVINO RODRIGUES, TEREZA MARIA VIAN RODRIGUES, ELIANE GAMERO 

DE PAULA, ADRIANA ALVAREZ VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

( PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 Processo nº: 2195-05.2016.811.0037 (Código 163952)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de HIDRELÉTRICA RIO SUSPIRO LTDA, EMÍLIO 

DIVINO RODRIGUES, ADRIANA ALVAREZ VIAN, TEREZA MARIA VIAN 

RODRIGUES, ELIANE GAMERO DE PAULA, devidamente qualificados nos 

autos.

Às fls. 67/76, a parte executada interpôs exceção de pré-executividade, 

alegando a ocorrência da prescrição do crédito tributário cobrado nos 

autos.

Às fls. 98/99 a exceção de pré-executividade foi rejeitada.

À fl. 151, a parte exequente pugnou pela extinção do processo, ante o 

cancelamento da CDA.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente informou o 

cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Assim, não há como o processo executivo prosseguir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais.

Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, 

IV, do Código de Processo Civil.

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.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 31 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 5900 Nr: 261-42.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.A. TONELLO E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:202628/SP

 Processo nº: 261-42.1998.811.0037 (Código 5900)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de R. A. TONELLO E CIA LTDA - ME, 

devidamente qualificados nos autos.

À fl. 172 a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pela parte executada, conforme informado pela exequente à fl. 

172.

 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.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.

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, 31 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60285 Nr: 7572-35.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZI CAÇA E PESCA LTDA, Nelson Biazi, 

Alvimar Biazi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 Processo nº: 7572-35.2008.811.0037 (Código 60285)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face de BIAZI CAÇA E PESCA LTDA, NELSON BIAZI e 

ALVIMAR BIAZI, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 112 a parte exequente informa o pagamento integral do débito 

executado e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pela parte executada, conforme informado pela exequente à fl. 

112.

 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.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.

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, 03 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73694 Nr: 6016-27.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE MOVEIS 3 A LTDA - ME, 

ONORINA ARALDI, VALDIR ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Processo nº: 6016-27.2010.811.0037 (Código 73694)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL – MT em face INDUSTRIA DE MOVEIS 3 A LTDA – ME, 

ONORINA ARALDI e VALDIR ARALDI, na qual a parte exequente informa o 

pagamento integral do débito executado e, assim, requer a extinção do 

feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pela parte executada, conforme informado pela exequente à fl. 

91.

 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.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte executada em 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do 

proveito econômico auferido na execução fiscal, a serem pagos em favor 

do advogado público, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de 

Processo Civil.

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, 03 de fevereiro de 2020.

 Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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Juiz de Direito

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194911 Nr: 6251-47.2017.811.0037

 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: ANTONINHO RAVANELLO - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATEUS LUIS 

THEISEN, para devolução dos autos nº 6251-47.2017.811.0037, Protocolo 

194911, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62980 Nr: 2688-26.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO RAVANELLO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MATEUS LUIS 

THEISEN, para devolução dos autos nº 2688-26.2009.811.0037, Protocolo 

62980, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 ADVOGADO(S)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112350 Nr: 2758-38.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO VICENTE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CAROLINA 

AGUILAR, para devolução dos autos nº 2758-38.2012.811.0037, Protocolo 

112350, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007314-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE BIEDERMANN BORTOLOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007314-22.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): MARIZETE BIEDERMANN BORTOLOZO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por MARIZETE BIEDERMANN BORTOLOZO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

espondiloartrose e hérnia discal centro-mediana em C5/C6, impedindo-a de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000517-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER NUNES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000517-93.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): KLEBER NUNES ALVES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por KLEBER NUNES ALVES 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador 

de traumatismo intracraniano e transtorno de pânico, impedindo-o de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000518-78.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA FERREIRA ARAUJO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000518-78.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): CREUZA FERREIRA ARAUJO DA COSTA REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ajuizada 

por CREUZA FERREIRA ARAUJO DA COSTA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de transtorno do disco cervical 

com radiculopatia; transtornos de discos lombares e discos intervetebrais 

com radiculopatia; lumbago com ciática; outras espondiloses com 

mielopatia, impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada se caracteriza pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em 

vigor do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se 

divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 

294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 

303 também do novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela 

antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito à percepção do 

benefício liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 

PLEITEADA. Oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, vez que, em feitos como tais, a parte requerida não costuma 

transacionar e nem comparecer a tal ato. Ainda, em consonância com a 

Recomendação Conjunta n. 01, de 15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a 

adoção de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a 

concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, 

auxílio-doença e auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia 

antes da citação. Em razão da suposta patologia que está acometida a 

parte autora, nomeio o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, 

para realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade 

da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 
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(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000539-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

PAULO SAVIO SOARES VIEIRA OAB - 384.455.221-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000539-54.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: PAULO SAVIO SOARES VIEIRA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

PAULO SAVIO SOARES VIEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de problemas cardíacos, impedindo-o de 

trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a 

tutela antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000544-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVON MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000544-76.2020.8.11.0037. 

AUTOR: RONIVON MOREIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ajuizada por RONIVON MOREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portador de tendinopatia 

do manguito rotador do ombro bilateral, impedindo-o de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 
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obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000583-73.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALDO ABILIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

MARIA LINDINES FLORENTINO OAB - MT24263/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000583-73.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: FRANCINALDO ABILIO FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

FRANCINALDO ABILIO FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portador de cegueira unilateral, impedindo-o de trabalhar. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada se caracteriza pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do CPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa 

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito à percepção do benefício liminarmente. Ante o 

exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n. 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e 

auxílio-acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT, para realização da 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assegurando-se ao 

profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, devendo as partes 

serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, 

momento em que estas e seus assistentes poderão acompanhar o ato e 

utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. 

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do 

Código de Processo Civil), com as advertências legais. Após, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido de 

justiça gratuita. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001916-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SVERSUTI SOBRINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO NOVAES ANDRADE OAB - SP187479 (ADVOGADO(A))

PAULO CLECIO FERLIN OAB - MT12564-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001916-65.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ANTONIO SVERSUTI SOBRINHO Vistos. Trata-se de 

EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ANTONIO SVERSUTI SOBRINHO, devidamente qualificados nos autos. No 

id n. 16462022, a parte executada apresentou exceção de 

pré-executividade, alegando, em síntese, a ausência de liquidez, certeza e 

exigibilidade do débito, bem como a nulidade da CDA. No id n. 19445571, a 

parte exequente informou o pagamento integral do débito executado, 

pleiteando 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, conforme informado no id n. 19445571. 

Destarte, resta caracterizada a perda do objeto da exceção de 

pré-executividade apresentada pela parte executada, já que esta efetuou 

o pagamento integral da dívida. 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, ante a quitação do FUNJUS, conforme CDA de id n. 

19445577. 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006475-94.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

OLIVAM MORAES DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006475-94.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OLIVAM MORAES DE AVILA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte requerente pugna pela 

desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, razão pela qual a extinção do processo é medida que se 

impõe. Dessa forma, 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. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios. 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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002848-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PEREIRA MACHADO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Intimo Vossa Senhoria, para, no prazo de 5 (cinco) dias informar nos 

autos os dados bancários do respectivo fornecedor para expedição de 

Alvará Eletrônico. Primavera do Leste-MT, 06/02/20. Neide Vaz Domingues 

Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002010-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSANA MARIA DOS SANTOS (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))

 

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: 

10/07/2019 Hora: 08:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 22 de Abril de 2019. (Assinado Digitalmente) 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004038-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA F. DE SOUZA COMERCIO DE OPTICA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIND DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimo o advogado da parte exequente para 

apresentar cálculo atualizado, no prazo de 05(cinco) dias, conforme 

despacho proferido no Id 26393955. Primavera do Leste-MT., 06 de 

fevereiro de 2020 Divanei Pereira da Silva Miranda Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000628-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LESSIA MARIA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000628-77.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:LESSIA MARIA 

GOMES DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRESA 

MARTIGNAGO DE SOUZA POLO PASSIVO: AYMORE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/04/2020 

Hora: 09:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000054-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ORISMILDO MARTINS DA FONSECA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000054-54.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ORISMILDO MARTINS DA 

FONSECA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Considerando o descumprimento 

da medida liminar (id. 28922488), DETERMINO que a reclamada restabeleça 

a prestação de serviços consistente no religamento da Energia Elétrica da 

unidade consumidora n°6/2566724-7, em nome de ORISMILDO MARTINS 

DA FONSECA JUNIOR, domiciliado na rua Arrimo, n°310, Bairro Jardim 

Luciana, Primavera do Leste/MT, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena 

de multa que fixo em R$ 1.000,00(mil reais) por hora até o limite de 

R$20.000,00(vinte mil reais), sem prejuízo das multas já consolidadas. 

Intime-se a requerida ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA nesta comarca de Primavera do Leste/MT, com urgência, 

inclusive no plantão, de preferência na pessoa do Gerente/Diretor. SERVE 

A PRESENTE DE MANDADO. Primavera do Leste-MT, 06 de fevereiro de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010799-47.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIR ROSA PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO DA CUNHA ARAUJO (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) dias AUTOS N. 

8010799-47.2015.811.0037 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXEQUENTE(S): 

ELEIR ROSA PEREIRA DA SILVA ADVOGADO/EXEQUENTE: DRª. ANNA 

PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - OAB/MT N. 14.932 
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EXECUTADO(A,S): VALDEVINO DA CUNHA ARAUJO DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/05/2015 VALOR DO DÉBITO: R$=31.520,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do executado VALDEVINO DA CUNHA ARAUJO, 

inscrito no CPF sob n. 240.314.021-04, estando em lugar incerto e não 

sabido, acerca da penhora eletrônica realizada no valor de R$=3.889,68, 

bem como, para, querendo, oferecer impugnação em 05 (cinco) dias (art. 

854, § 3º, do CPC). Primavera do Leste - MT, 6 de fevereiro de 2020. 

DIVANEI PEREIRA DA SILVA MIRANDA Gestora Judiciária Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000632-17.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JULIANA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino Data: 22/04/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000337-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE GOMES NEVES (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000634-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000634-84.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:JULIANA 

GONCALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS 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: Matutino Data: 22/04/2020 Hora: 09:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000348-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS SOUZA DE ABREU (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONILCE MARTINS DE MORAES (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))

 

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: 

12/08/2019 Hora: 10:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 23 de Maio 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: 1000333-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE STEFANELLO DOS SANTOS (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELENILSON MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 

17/06/2019 Hora: 09:40, 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001480-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CLAUDIA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 

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: 

26/06/2019 Hora: 10:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Abril 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: 1000351-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDINEI APARECIDA ARAUJO BORGES (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001399-89.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BAIA FIGUEIREDO (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: 

25/06/2019 Hora: 07:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Abril 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: 1001433-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR GOMES MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 

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: 

25/06/2019 Hora: 10:20, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Abril 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: 1001342-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA WISCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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: 

19/06/2019 Hora: 09:20, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-56.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA WISCH (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: 

19/06/2019 Hora: 09:40, 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007521-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IUDY MIAKI SCHULA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA QUEIROZ SULZBACH OAB - MT27715/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA LEITE DE SOUZA (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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 133 de 660



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007430-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL F DE MORAES ROSA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 Intimo a parte reclamante 

para manifestar sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007582-76.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUISNEI LIMA DA CRUZ (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007494-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUISNEI LIMA DA CRUZ (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007414-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

POLICAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO NEVES DA SILVEIRA (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007571-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MUNIZ RODRIGUES (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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007687-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NILZA DA SILVA - MERCADO - 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006033-31.2019.8.11.0037

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:

ANA CLAUDIA CERUTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006033-31.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MARIA MADALENA ZANATTA - 

EPP EXECUTADO: ANA CLAUDIA CERUTTI Vistos, Recebo os documentos 

de ID. n° 28718119 e 28718092. 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, 6 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003340-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003340-74.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SILVIO JOSE DOS REIS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Chamo o feito à ordem para revogar o despacho de Id 

28503548. Tendo em vista a petição de Id 26392268 informando que a 

Defensoria Pública não tem mais contato com o assistido SILVIO JOSE 

DOS REIS e requerendo a devolução dos valores pagos para o 
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fornecimento dos medicamentos ROSUVASTATINA 20MG, PROCORALAN 

(IVABRADINA) 7,5MG E ENTRESTO (SACUBITRIL/VALSARTANA) 

24/26MG, requisite-se diretamente do fornecedor DROGARIA ULTRA 

POPULAR PRIMAVERA DO LESTE S/A beneficiário do alvará nº 551089-9 / 

2019, a devolução do valor de R$ 1.955,58 (um mil e novecentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de bloqueio da respectiva quantia de sua conta. 

Juntamente com o ofício, encaminhe-se cópia da decisão que determinou o 

bloqueio e do alvará judicial. Juntado o comprovante da devolução do 

valor, concluso o processo para extinção. Decorrido o prazo sem a 

comprovação, concluso para bloqueio. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010458-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA COSTA VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010458-84.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO BMG S.A EXECUTADO: 

FLAVIA COSTA VILELA Vistos, Defiro parcialmente o pedido retro. 

Penhorem-se o veículo indicado pelo credor no Id. n.º 1585322, qual seja, 

MOTOCICLETA - PLACA JYC3248- ANO FABRICAÇÃO 2006 ANO 

MODELO 2006 - CHASSI 9C2JA0406R865874 MARCA/MODELO 

HONDA/BIZ 125 ES, ou outro bem penhorável, caso seja encontrado na 

posse do devedor, ou, em caso negativo, qualquer outro bem e/ou veículo 

que esteja em sua posse. A penhora do veículo deverá recair no 

endereço Av. Porto Alegre, n°815, Primavera I, Primavera do Leste/MT. No 

ato da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de Justiça avaliar o bem e 

intimar a devedora da penhora e da avaliação, cientificando-a que o prazo 

para impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 

(cinco) dias. INDEFIRO o bloqueio de circulação, via RENAJUD, do veículo 

informado pelo credor, tendo em vista que a restrição mostra-se medida 

demasiadamente drástica, que pode acarretar prejuízos a eventual 

adquirente de boa-fé, o que, por cautela, deve ser evitado. Serve a 

presente de carta/mandado de penhora e avaliação. Primavera do 

Leste/MT, 04 de fevereiro de 2019. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011266-60.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIE VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011266-60.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM 

S.A. EXECUTADO: JUCIE VIEIRA Vistos, INDEFIRO a adjudicação do 

veículo indicado pela credora, em nome da parte executada, uma vez que 

o bem móvel encontra-se alienado fiduciariamente. De qualquer forma, a 

fim de dar efetividade ao processo executivo, EXPEÇA-SE mandado de 

constatação, a ser cumprido na residência da parte executada, 

objetivando-se saber se existe algum veículo na posse e poder do 

devedor ou qualquer outro bem penhorável, para garantia do débito 

exequendo. No ato da penhora deverá o Sr. Oficial de Justiça avaliar os 

bens e intimar o devedor da penhora e da avaliação, cientificando-o que o 

prazo para embargar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação de 05 

(cinco) dias. Serve a presente de mandado de constatação e penhora. 

Primavera do Leste-MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000902-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANE AMARAL JOFA 82860971149 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELE AMORIM VICENTE OAB - MT18983-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAILINE MONARA BARROS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000902-80.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CELIANE AMARAL JOFA 

82860971149 EXECUTADO: THAILINE MONARA BARROS DE OLIVEIRA 

Vistos, INDEFIRO a aplicação dos honorários advocatícios, eis que não 

incide no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 55, 

da Lei n°9.099/95. Junte-se cálculo atualizado do débito exequendo e os 

dados bancários para expedição do alvará no valor bloqueado de 

R$149,07(cento e quarenta e nove reais e sete centavos), no prazo de 

05(cinco) dias. Após, expeça-se alvará em favor da credora, com as 

correções e volte-me conclusos para penhora de ativos. Primavera do 

Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005836-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. BELOTTO & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005836-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: D. R. BELOTTO & CIA. LTDA - 

ME REQUERIDO: LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME Vistos, 

INDEFIRO a citação por edital, visto que incabível nas ações de 

conhecimento perante o rito do Juizado Especial Civil, nos termos do artigo 

18, §2º, da Lei n°9.099/95 e Enunciado 37, do Fonaje. A expedição de 

ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e empresas, ou ainda consulta aos 

sistemas eletrônicos disponíveis (INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), 

com a finalidade de encontrar o endereço da parte demandada, fere a 

principiologia do procedimento da Lei n° 9.099/95 (informalidade, 

celeridade, economia processual e outros), pelo que INDEFIRO a consulta 

de endereço. Não dispondo o autor de endereço do réu, correta é a 

extinção do processo de conhecimento sem julgamento do mérito, Diante 

disso, intime-se a parte requerente para indicar endereço atualizado da 

parte requerida, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. 

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARBOZA GRANJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000642-61.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:MAURO 

BARBOZA GRANJA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MYRIAN CARLA 

CARDOZO SANTOS WALACHEKI POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Matutino 

Data: 22/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 6 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: 1005138-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI OLIVEIRA BISPO ROSA (REQUERIDO)

GLEDSON MOREIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005138-07.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA ELIZABETH DE 

CARVALHO ALVES REQUERIDO: GLEDSON MOREIRA SANTANA, ELIANI 

OLIVEIRA BISPO ROSA Vistos, Designe-se audiência de conciliação com 

as providências de praxe. Cite-se e intime-se os requeridos no endereço 

indicado no evento n°17869624. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006311-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRISEHEIVA CARDOSO DE DEUS ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006311-03.2017.8.11.0037. REQUERENTE: TRISEHEIVA CARDOSO DE 

DEUS ARANTES REQUERIDO: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS Vistos, 

Designe-se audiência de conciliação com as providências de praxe. 

Expeça-se carta precatória à Comarca de Tesouro/MT, para a citação e 

intimação da requerida CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, cujo endereço 

foi indicado no evento n°12983864. Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003866-12.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. MARIO SONAGLIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) dias AUTOS 

N.1003866-12.2017.811.0037 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE(S): D. MARIO SONAGLIO - ME ADVOGADO/EXEQUENTE: 

DRª.RENATA CARRETO - OAB/MT N. 18.929-A EXECUTADO(A,S): RITA 

DE CASSIA DOS SANTOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/08/2017 

VALOR DO DÉBITO: R$=4.878,86 FINALIDADE: CITAÇÃO da executada 

RITA DE CASSIA DOS SANTOS, inscrita no CPF sob n. 026.701.051-65, 

estando em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o valor exequendo, 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, 6 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: 8012204-21.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICLEIA DRUM (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (vinte) dias AUTOS N. 

8012204-21.2015.811.0037 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE(S): CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA-EPP 

ADVOGADO/EXEQUENTE: DR. ANDRÉ LUIZ BOMFIM - OAB/MT N. 14.533 

EXECUTADO(A,S): EDICLEIA DRUM DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

09/11/2015 VALOR DO DÉBITO: R$=13.337,03 FINALIDADE: CITAÇÃO da 

executada EDICLEIA DRUM, inscrita no CPF sob n. 962.022.621-68, 

estando em lugar incerto e não sabido, para pagar o valor exequendo em 

03(três) dias, ou no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens à penhora, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor do débito e de penhora por parte do 

Juízo. Primavera do Leste - MT, 6 de fevereiro de 2020. DIVANEI PEREIRA 

DA SILVA MIRANDA Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003269-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THACIANE SUPRINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BROCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003269-09.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: THACIANE SUPRINO DA SILVA 

EXECUTADO: SILVIO BROCK Vistos, Expeça-se alvará ao credor, do valor 

incontroverso de R$ 5.353,50(...), atualizado, com as cautelas pertinentes, 

na conta indicada no id. 28584624. Quanto ao pedido de pagamento de 

valor remanescente de supostos honorários da execução e de multa por 

atraso no pagamento (523, § 1º, do CPC), consigno que os honorários da 

execução são indevidos. São devidos, se o caso, apenas os de 

sucumbência (condenação em grau recursal), pois não incide honorários 

na fase executória/de cumprimento de sentença. Inaplicável a parte final, 

do parágrafo primeiro, artigo 523, do CPC, visto que o Juizado Cível tem 

regra própria a respeito da sucumbência honorária, nos termos dos 

artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95. Neste sentido o Enunciado 97, do 

FONAJE: “A multa previsto no art. 512, § 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”. Portanto, indefiro de plano a planilha de 

débito no que concerne aos pretensos honorários da execução. Após a 

expedição do alvará acima determinado, venham conclusos para penhora 

on line do valor remanescente, que se refere à multa, no valor de R$ 

535,35 (...), visto que, intimado, o reclamado não fez o pagamento 

espontâneo da dívida, necessitando da penhora de ativos pelo Juízo. 

Faculto ao credor atualizar o valor, se de seu interesse, caso em que 

deve apresentar o cálculo nos Autos. Primavera do Leste-MT, 05 de 

fevereiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006432-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLY ALMEIDA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1006432-31.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: GRAZIELLY ALMEIDA BORGES 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, Analisando detidamente os autos, verifico 

que os litigantes compuseram amigavelmente em audiência de conciliação, 

no sentido de cancelar a linha telefônica 66-99933-9919 e o todos os 

débitos no prazo de 30(trinta) dias, bem como o pagamento do valor de 

R$3.500,00(três mil e quinhentos reais) por meio de depósito judicial no 

prazo de 60(sessenta) dias. O depósito judicial e a obrigação de fazer 

foram cumpridos tempestivamente, no entanto, a demandada Vivo S.A 

juntou o comprovante de pagamento e obrigação de fazer posteriormente 

ao prazo estabelecido em acordo. Sendo assim, não há que falar em valor 

remanescente, uma vez que o valor e as demais obrigações impostas no 

acordo foram cumpridas dentro do prazo legal, pois o simples fato de não 

juntar comprovante nos autos não caracteriza aplicação de multa. Para 

tanto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

colaciona o seguinte entendimento, in verbis: EMENTA: NÃO APLICAÇÃO 

DA MULTA DO 475-J ANTE A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO 

RESPEITANDO O PRAZO DE 15 DIAS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS 

APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS POR SI SÓ NÃO IMPLICA EM 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA LEGAL. CONSIDERANDO 

QUE A PARTE CARREOU AOS AUTOS O COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL, PORÉM O REALIZOU 

DENTRO DO PRAZO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DA MULTA 

DE 10% PREVISTA NO ARTIGO 475-J DO CPC . RECURSO PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. 1. Satisfeitos os pressupostos processuais, o 

recurso comporta conhecimento. 2. O recorrente foi intimado em 

19.11.2014 para pagamento do saldo exequendo, e efetuou o pagamento 

em 27.11.2014, porém, só trouxe aos autos o comprovante de pagamento 

em 05.12.2014, um dia após o decurso do prazo de 15 dias para 

cumprimento espontâneo da execução. Considerando que o valor foi 

recolhido dentro do prazo legal previsto no 475-J do CPC , deve ser 

afastada a multa imposta. 3. Sentença reformada a fim de afastar a 

condenação da multa de 10% sob o valor da condenação. Precedentes: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE 

DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . 

ALEGA A PARTE EXECUTADA A INAPLICABILIDADE DA MULTA 

MENCIONADA, TENDO EM VISTA QUE REALIZOU O PAGAMENTO 

ESPONTÂNEO DA DÍVIDA EM 09.07.2014, SENDO QUE O PRAZO FINAL 

ERA ATÉ 11.07.2014. POR SUA VEZ, A PARTE EXECUTADA ALEGA QUE 

É APLICÁVEL A MULTA, EM RAZÃO DE QUE O COMPROVANTE DO 

DEPÓSITO FOI CARREADO AOS AUTOS APENAS APÓS O TRANSCURSO 

DO PRAZO LEGAL DE QUINZE DIAS. SOBREVEIO DECISÃO QUE 

ENTENDEU DEVIDA A INCIDÊNCIA DA MULTA, BEM COMO CONDENOU A 

EXECUTADA AO PAGAMENTO DE MULTA PROVENIENTE DA PENA DE 

LITIGÂNCIA POR MÁ- FÉ. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXECUTADA. É 

ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA QUE A INEXISTÊNCIA DE JUNTADA AOS 

AUTOS DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO LEGAL 

NÃO É POR SI SÓ CONDIÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA MULTA LEGAL 

PREVISTA NO ART. 475 - J DO CPC , SENÃO VEJAMOS: TJ-PR- 

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recurso Inominado RI 

000489416201381600751 PR 0004894-16.2013.8.16.0075/1 (Acordão) 

(TJ-PR) Jurisprudência•Data de publicação: 27/08/2015. Diante do 

exposto, expeça-se alvará em favor da requerente no valor de 

R$3.500,00(três mil e quinhentos reis) com as correções, cujos dados 

bancários foram juntados no evento n°27680288. Após a expedição do 

alvará, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do 

Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007525-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MARTINS RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fernando Augusto (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1007525-92.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HENRIQUE MARTINS RAMOS 

REQUERIDO: FERNANDO AUGUSTO Vistos, 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. Nos termos do §3º do artigo 292, do Código de 

Processo Civil assegura que “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, 

o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo 

patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, 

caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. 

In casu, verifico que o requerente busca através da presente ação de 

cobrança, a percepção do valor de R$2.381,72(dois mil, trezentos e 

oitenta e um reis e setenta e dois centavos) a título de dano material e o 

valor de R$54.858,28(cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito 

reis e vinte e oito centavos) a título de dano moral. Assim, analisando o 

valor patrimonial discutido nestes autos, reduzo o valor da causa, de 

ofício, para o montante de R$41.560,00(quarenta e um mil, quinhentos e 

sessenta reais), nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei n°9.099/95 e 

artigo 292, §3°, do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010635-19.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDICLEI MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO - PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010635-19.2014.8.11.0037. EXEQUENTE: WALDICLEI MACEDO 

EXECUTADO: BANCO PANAMERICANO - PANAMERICANO 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES Vistos, Conforme se verifica dos autos, 

o requerente/executado requer o deferimento da Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, com a consequente 

suspensão do pagamento das custas processuais no prazo de 05(cinco) 

anos. É relatório. Decido. Ab initio, em apreciação dos documentos 

carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer documento 

hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu 

efetivo estado de impossibilidade para arcar com as despesas 

processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da 

Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, para que o requerente/requerido a 

obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a benesse, 

pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 

1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 
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comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Considerando que o executado/requerente Waldiclei Macedo não efetuou 

o recolhimento das custas processuais, apesar de intimado, LAVRE-SE 

CERTIDÃO E ENCAMINHE-SE À CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

ARQUIVAMENTO – CAA PARA FINS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E 

EXECUÇÃO FISCAL, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento n°20 de 2019. 

Após, arquive-se, com baixa. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000445-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ASSUNCAO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000445-77.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: APARECIDO ASSUNCAO DE 

LIMA EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO 

Vistos, Trata-se de Ação de Execução/cumprimento de sentença na qual 

houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito voluntário do valor 

de R$ 2.430,55 (...) a titulo de pagamento do saldo devedor remanescente, 

o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. O credor indicou 

dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a extinção do 

presente feito e o seu consequente arquivamento pela quitação da dívida, 

a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

é medida que de rigor se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Expeça-se de imediato o (s) alvará (s) ao credor e/ou seu advogado (a), 

conforme requerido (desde que este tenha procuração com poderes 

especiais para receber e dar quitação). Sem custas. Publicada e 

Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se 

baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 

2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006298-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006298-04.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALEX ALVES TOLEDO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Trata-se de Ação de 

Execução/cumprimento de sentença na qual houve o adimplemento da 

obrigação, mediante depósito voluntário do valor de R$ 1.441,33 (...) a 

titulo de pagamento, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT. 

O credor indicou dados para a emissão do (s) alvará (s). Desta forma, a 

extinção do presente feito e o seu consequente arquivamento pela 

quitação da dívida, a teor do que determina o artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, é medida que de rigor se impõe. Em 

consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato o (s) alvará 

(s) ao credor e/ou seu advogado (a), conforme requerido (desde que este 

tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação). 

Sem custas. Publicada e Registrada no Sistema PJE. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 05 de fevereiro de 2.020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006593-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANN & HERMMAN LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA AVELAR CANHIZARES OAB - MT16312-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006593-70.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HERMANN & HERMMAN LTDA 

- ME REQUERIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA CLARES Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado 

entre HERMANN & HERMANN LTDA – ME E ANTONIO DE OLIVEIRA 

CLARES, noticiado nos autos no id. 28820012. Em consequência, julgo 

extinto o presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, 

do CPC/2015. Deixo de deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez 

que o acordo prevê que o pagamento será efetuado diretamente na conta 

corrente do advogado do reclamente. Publicado e registrado no Sistema 

PJE. Primavera do Leste – MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000293-58.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: CRISTIANE 

APARECIDA FERREIRA DE SOUZA Vistos, HOMOLOGO, para que 

produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre 

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA – EPP E CRISTIANE 

APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, noticiado nos autos no id. 28714700. 

Em consequência, julgo extinto o presente processo em conformidade com 

o art. 487, III, alínea “b”, do CPC/2015. Deixo de deliberar acerca da 

expedição de alvará, uma vez que o acordo prevê que o pagamento será 

efetuado diretamente nas Lojas Castelini. Publicado e registrado no 

Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000298-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DAIANE PATRICIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000298-80.2020.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALINE DAIANE 

PATRICIO Vistos, HOMOLOGO, para que produzam os seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA – EPP E ALINE DAIANE PATRICIO, 

noticiado nos autos no id. 28737509. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez que 

o acordo prevê que o pagamento será efetuado na conta corrente do 

advogado do requerente. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Primavera do Leste – MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006134-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ESCAPOLAN SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006134-05.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: WAGNER ESCAPOLAN 

SANTANA EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, HOMOLOGO, 

para que produzam os seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado 

entre WAGNER ESCAPOLAN SANTANA E UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

noticiado nos autos no id. 28904969. Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Deixo de deliberar acerca da expedição de alvará, uma vez que 

o acordo prevê que o pagamento será efetuado na conta corrente do 

advogado do requerente. Publicado e registrado no Sistema PJE. 

Primavera do Leste – MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001943-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001943-14.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: WELLINGTON MARLOS SALLA 

BERG EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos. 

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo executado Estado 

de Mato Grosso, alegando que houve omissão na decisão que homologou 

o cálculo apresentado pelo exequente, em virtude da falta de intimação do 

cumprimento de sentença para impugnação. Da análise detida dos autos, 

verifico que o Estado não foi devidamente intimado para apresentar 

impugnação, no tocante a obrigação de pagar quantia certa. Nesse passo, 

urge evidenciar a regra processual em espécie na lei 9.099/95 e no Novo 

Código De Processo Civil: 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. In casu, verifica-se que 

realmente houve erro ao homologar os cálculos sem prévia intimação do 

executado para impugnar. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, 

III, do Novo Código de Processo Civil c/c art. 27 da Lei 12153/2009, 

conheço dos embargos por serem tempestivos, acolhendo-o no mérito, 

para REVOGAR A DECISÃO DE ID 24124250, tornando sem efeito a 

homologação dos cálculos e demais determinações. Intime-se a Fazenda 

Pública Estadual para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 535 do CPC). Impugnada a execução e constatada sua 

tempestividade, intimem-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para apreciação. 

Primavera do Leste/MT, 6 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001234-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VIANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN DIAS CAVERSAN OAB - MT17543/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001234-13.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: DANILO VIANA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE 

POXOREU Vistos, Conforme se verifica dos autos, a parte exequente foi 

intimada para indicar bens à penhora e, como resposta, requer a 

expedição de certidão de crédito e dívida. É breve relato. Decido. Nos 

termos do §4º, artigo 53, da Lei n°9.099/95, “não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo os documentos ao autor”. Foram realizadas várias diligências 

para localização de bens da parte executada, em especial, consultas via 

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem êxito. Assim, tendo sido 

esgotadas as diligências oficiais possíveis, na falta de bens penhoráveis, 

revela-se inócuo o prosseguimento da execução, que não pode ser 

prolongada indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação 

infrutífera do aparato judicial. Além disso, é ônus do credor a indicação de 

bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo, 

inclusive a inclusão e a exclusão de seus devedores aos órgãos de 

proteção ao crédito, após ter em mãos a certidão de crédito e dívida, caso 

destes autos. A ratio legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de 

que no Juizado Especial o exequente não arcar com custas e despesas 

processuais, nada impedindo que este proponha novo cumprimento de 

sentença se tiver conhecimento de novos bens. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 53, §4º, da Lei n°9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução/cumprimento de 

sentença. Expeça-se certidão de crédito e dívida em favor da exequente. 

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55, 

da Lei n°9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004887-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER COSTA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004887-52.2019.8.11.0037. REQUERENTE: EDER COSTA LIMA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Homologo a desistência 

da presente ação, manifestada pelo (a) requerente (id. n°28226838), para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012277-56.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CASA BRASIL COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER DA SILVA OAB - PR0068721A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012277-56.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CASA BRASIL COMERCIO DE 

MOVEIS LTDA - EPP REQUERIDO: OI S/A Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

pleiteada por CASA BRASIL COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA em face de OI 

S.A. Intimada para apresentar certidão atualizada da JUCEMAT, para 

comprovar a situação de Empresa de Pequeno Porte, a parte requerente 

não atendeu a determinação judicial. Nos termos do artigo 8º, §1º, inciso II, 

da Lei n°9.099/95, somente serão admitidas a propor ação perante o 

Juizado Especial “as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individual, microempresas e empresas de pequeno porte”. 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. Primavera do Leste-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003639-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO SOARES SAMPAIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003639-51.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MODELO COMERCIO DE 

FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME REQUERIDO: GONCALO 

SOARES SAMPAIO Vistos, Homologo a desistência da presente ação, 

manifestada pelo requerente (ID. n°23821475) e reiterado por seu 

procurador na Audiência de Conciliação (ID n° 24950416), para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Publicada e 

registrada eletronicamente. Intimações pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Primavera do 

Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO MAHNIC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DO VALE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012105-17.2016.8.11.0037. REQUERENTE: EDNO MAHNIC REQUERIDO: 

JOSE BENEDITO DO VALE Vistos, Homologo a desistência da presente 

ação, manifestada pelo (a) requerente (id. n°18318397), para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006409-17.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDILAINE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006409-17.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LEIDILAINE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Analisando detidamente os autos, 

verifico que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (termo de audiência ID. n°28750346), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. ” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. ” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453, § 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 

do Leste-MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006574-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THEUTONIO ALFREDO MULLER FERNANDES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

APOENO HENRIQUE SILVA SOARES OAB - MT0019480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006574-64.2019.8.11.0037. REQUERENTE: THEUTONIO ALFREDO 

MULLER FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte promovente, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada (termo de audiência ID. n°28807539), apesar de 

devidamente intimada, na pessoa de seu advogado. O Enunciado nº 20, do 

FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto. ” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. ” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453, § 1º do CPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada em 

julgado, arquive-se com as cautelas e anotações necessárias. Primavera 

do Leste-MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010066-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALDEIA NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010066-47.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI REQUERIDO: RAFAEL ALDEIA NOGUEIRA Vistos, 

Trata-se da ação de cobrança pleiteada por CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELLI em face de RAFAEL ALDEIA NOGUEIRA, em 

trâmite desde 2016, na qual a parte promovida sequer foi citada e intimada 

até a respectiva data. Nas ações perante o Juizado Especial não se 

admite a citação por edital, conforme art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95. Por sua 

vez, detecto que o processo tramita há quatro anos sem ser validamente 

constituído. A parte reclamante apresenta, reiteradamente, novos 

supostos endereços do réu, cujas diligências de citação e, por 

consequência, audiências de conciliação, acabam restando frustradas. 

Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito. 

Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Isento de custas. 

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010515-05.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANTIELI PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010515-05.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO EIRELI REQUERIDO: ROMANTIELI PEREIRA DE SOUZA 

Vistos, Trata-se da ação de cobrança pleiteada por CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI em face de ROMANTIELI PEREIRA DE 

SOUZA, em trâmite desde 2016, na qual a parte promovida sequer foi 

citada e intimada até a respectiva data. Nas ações perante o Juizado 

Especial não se admite a citação por edital, conforme art. 18, § 2º, da Lei 

9.099/95. Por sua vez, detecto que o processo tramita há quatro anos sem 

ser validamente constituído. A parte reclamante apresenta, 

reiteradamente, novos supostos endereços do réu, cujas diligências de 

citação e, por consequência, audiências de conciliação, acabam restando 

frustradas. Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do feito. A expedição de ofícios pelo Juízo a órgãos/repartições e 

empresas, ou ainda consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis 

(INFOSEG, BACENJUD, SIEL E RENAJUD), com a finalidade de encontrar o 

endereço da parte demandada, fere a principiologia do procedimento da 

Lei n° 9.099/95 (informalidade, celeridade, economia processual e outros). 

Ademais, é ônus processual da parte a realização de diligências 

precedentes com o objetivo de localizar o endereço da parte reclamada 

quando do ajuizamento da ação. Posto isso, julgo extinto o feito sem 

apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, 

da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se definitivamente os 

autos, com baixa. Isento de custas. Primavera do Leste/MT, 06 de 

fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-91.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA 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:

ELEZITA BORGES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8012307-91.2016.8.11.0037. REQUERENTE: NUBIA ARANTES REQUERIDO: 

ELEZITA BORGES DE ARAUJO Vistos, Passo a apreciar os pedidos 

contidos na petição (id. n°14801237), em especial de citação da ré por 

telefone. Não obstante os fundamentos utilizados pela parte autora, 

entendo que o pedido não tem respaldo legal. O enunciado 73, do FONAJE 

refere-se exclusivamente a INTIMAÇÃO por telefone, assim como o artigo 

19, da Lei 9.099/95, que dá uma abertura maior para as intimações, 

incluindo além daquelas formas previstas para a citação, qualquer outro 

meio idôneo de comunicação. Sem dúvida, o telefone é meio idôneo para 

INTIMAÇÃO, devidamente certificado, mas não para a citação, visto que 

para esta está disciplinada no artigo 18, incisos I a III, da Lei 9.099/95, que 

não contempla a forma por telefone. Da mesma forma o enunciado 33 do 

FONAJE, que deve ser interpretado à luz das normas da Lei 9.099/95, 

portanto, só serve para os casos de intimação, que tem respaldo no artigo 

19, da Lei dos Juizados Especiais. Portanto, INDEFIRO a citação por 

telefone. Nas ações perante o Juizado Especial não se admite a citação 

por edital, conforme art. 18, § 2º, da Lei 9.099/95. Por sua vez, detecto 

que a presente ação de cobrança tramita há quatro anos sem ser 

validamente constituído. A parte reclamante apresenta, reiteradamente, 

novos supostos endereços do réu, cujas diligências de citação e, por 

consequência, audiências de conciliação, acabam restando frustradas. 

Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito. 

Posto isso, julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do 

artigo 485, IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Isento de custas. 

Primavera do Leste/MT, 06 de fevereiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito
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Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006057-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CHENET E CHENET LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

NORTAO AUTO ELETRICA LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT24093/O 

(ADVOGADO(A))

DIRCEU DA CRUZ CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALAN HENRIQUE WEIHRICH OAB - MT20155/O (ADVOGADO(A))

WEIHRICH E BRUSAMARELLO LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS WANDERLEY DE LIMA OAB - MT24081/O (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (TERCEIRO INTERESSADO)

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

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA OAB - SP199104 (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR OAB - SP124436 

(ADVOGADO(A))

BANCO CATERPILLAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES OAB - MS4862 

(ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 EDITAL DE AVISO AOS CREDORES 

SOBRE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RELAÇÃO DE 

CREDORES AUTOS N.º 1006057-50.2019.8.11.0040 ESPÉCIE: 

Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO PARTE REQUERENTE: PAVTEC ENGENHARIA E 

PAVIMENTACAO LTDA - EPP PARTE REQUERIDA: TERCEIROS 

INTERESSADOS INTIMANDO: CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO dos Credores e interessados acerca 

do recebimento do plano de recuperação apresentado pela recuperanda, 

bem como da relação de credores apresentada pelo administrador judicial 

a fim de que, querendo, manifestem objeção no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados na forma do parágrafo único do art. 53 da lei regente 

(11.101/2005) e de 10 (dez) dias para que apresentem ao juízo 

impugnação contra relação de credores apresentada pelo administrador. 

RELAÇÃO DE CREDORES DA REQUERENTE PAVTEC ENGENHARIA E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA: CREDORES CLASSE I – CRÉDITOS DERIVADOS 

DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA OU DE ACIDENTES DE TRABALHO: 

ADALTON RAMOS SOBRINHO R$ 6.407,18; ALEQUESANDRO C. SILVA 

R$ 16.074,85; ALEXANDRE M PINTO R$ 20.569,27; ANDRESSA 

HOFFMANN R$ 7.567,41; ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA R$ 6.407,18; 

ANTONIO F. A. ALVINO R$ 9.825,93; ANTONIO R. FILHO R$ 9.468,60; 

CARLOS HENRIQUE BEZERRA DE JESUS R$ 4.478,09; CLAUDENIR 

FAGUNDES NOGUERIA R$ 2.100,00; DIEGO G. RODRIGUES R$ 30.131,60; 

DIRCEU DA CRUZ CORREIA R$ 19.638,90; EDILSON T SOUZA R$ 

20.355,07; ELAINE LUZ DE SANTANA R$ 1.235,95; GERALDO DA S. LEITE 

R$ 13.144,51; JENISON CAVALCANTE CIRINO R$ 12.814,36; JOEL IRINEL 

F FILHO R$ 14.047,81; JORGE D. GONÇALVES R$ 13.511,90; JOSÉ 

CLEITON R$ 12.172,48; JOSÉ F. FARIAS R$ 10.469,05; JOSÉ FERREIRA 

NASCIMENTO FILHO R$ 6.407,18; JOSÉ L. P. CAVALHEIRO R$ 16.324,69; 

JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA R$ 9.036,97; JOSÉ LUIZ DA SILVA R$ 

19.414,41; JOSÉ MARCOS CONCEI R$ 12.038,11; JOSÉ MIGUEL DA 

ROCHA R$ 9.411,33; JOSIMAR DOS SANTOS SILVA R$ 4.557,81; 

JULIANO DA SILVA R$ 4.713,94; JUSCILANO DOS SANTOS REIS R$ 

11.121,12; KATTYUSY MONTEIRO MOLINA R$ 1.947,83; LUIZ CARLOS 

VAITES R$ 1.961,51; MANOEL L. SOUSA R$ 12.071,81; MANOEL RIBEIRO 

DA COSTA FILHO R$ 4.055,71; MARCOS VINICIUS SOARES DIAS R$ 

4.576,82; MARIA L DA SILVA R$ 6.788,82; OSIEL V CARDOSO R$ 

8.795,98; PATRICK V LEMES R$ 13.925,88; PAULO HENRIQUE ROSA DOS 

SANTOS R$ 2.995,31; PHANEL PIERRE R$ 2.226,78; RAIMUNDO A SILVA 

R$ 10.694,35; RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO R$ 5.730,83; 

ROBERTO P. ROCHA R$ 23.140,75; RODRIGO ALVES R$ 12.479,20; 

RONALDO ANDRADE DE LIMA R$ 9.951,67; RONES GONÇALVES DA 

SILVA R$ 6.282,49; SAMUEL A. DE OLIVEIRA R$ 11.197,97; TIAGO 

SOUSA TEIXEIRA R$ 3.157,47; VALDEAN C. A SANTOS R$ 8.685,07; 

VANTOIR G TITON R$ 15.285,38; VILMAR PEREIRA DE ARAUJO R$ 

13.722,72. TOTAL CREDORES TRABALHISTAS: R$ 503.120,05. 

CREDORES CLASSE II – TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL 

EM MOEDA NACIONAL: NENHUM CREDOR. CREDORES CLASSE III – 

QUIROGRAFÁRIOS EM MOEDA NACIONAL: A. ROSSETTO E CIA LTDA- 

PRESTO LABOR R$ 5.800,00, ATACADÃO DAS PEDRAS LTDA R$ 

1.023,00; AUTO POSTO NOSSA SENHORA DO SORRISO LTDA R$ 

82.550,00; AUTO TINTAS SORRISO LTDA R$ 2.985,00; BANCO DO 

BRASIL S.A. R$ 191.702,56; CADORE E BIDOIA CIA LTDA R$ 19.489,69; 

CASA DOS PARAFUSOS LTDA R$ 6.441,78; CENTRO OESTE ASFALTO 

R$ 92.400,00; COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

SORRISO R$ R$ 54.350,97; DALMEI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA R$ 630,00; DEL MORO & DEL MORO LTDA R$ 17.862,56; ESTILO 

MÓVEIS R$ 1.054,00; G. O. ZUCCHI E CIA LTDA R$ 3.206,25; GALEÃO 

DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA R$ 1.573,00; GAMAMIX CONCRETOS 

LTDA R$ 21.536,24; GLOBO ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA R$ 5.674,00; 

INDUSTRIA DE CALCÁRIOS CAÇAPAVA LTDA R 80.000,00; JK 

EMBREAGENS LTDA R$ 650,00; JS MECÂNICA R$ 2.300,00; JUSTINO 

MATIELLO R$ 47.900,00; LABORATÓRIO VITÓRIA BARBOSA E VAZ 

LTDA R$ 3.900,00; M. R. NOVELLO E CIA LTDA R$ 14.902,00; NORTÃO 

AUTOELÉTRICA LTDA R$ 8.500,00; O MONTAGNA E CIA LTDA R$ 

2.297,22; PANIFICADORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA R$ 

855,00; POSTO DALLAS R$ 9.500,00; PRATIADO COMÉRCIO DE PEÇAS E 

MECÂNICA DIESEL LTDA R$ 2.800,00; PRINTERS SUPRIMENTOS E 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA R$ 3.080,00; RM PEÇAS R$ 1.850,00; SINGER 

PNEUS LTDA R$ 10.200,00; SS TORNEARIA R$ 2.200,00; TECNOESTE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 7.094,07; UNIÃO AUTO PEÇAS R$ 

6.700,00; VOTORANTIN CIMENTOS S.A. R$ 43.000,00;. TOTAL CREDORES 

QUIROGRAFÁRIOS EM MOEDA NACIONAL: R$ 756.007,34. CREDORES 

CLASSE IV – MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EM 

MOEDA NACIONAL: ALEXANDRE ALFREDO AMES ME R$ 580,00; HOTEL E 

RESTAURANTE GAUCHO LTDA ME R$ 5.600,00; PÉ DE MILHO COM. E 

REPRES. DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA R$ 628,00; RETIFICA DE 

MOTORES A. P. LTDA ME R$ 14.665,00; SANTO D. MORETO EPP R$ 

3.000,00; SILVANE ROYER & CIA LTDA ME R$ 350,00; TRILHA 

TRANSPORTE LTDA ME R$ 66.664,43, WEIHRICH E BRUSAMARELLO 

LTDA R$ 145.000,00 TOTAL CREDORES MICROEMPRESAS E EMPRESAS 

DE PEQUENO PORTE EM MOEDA NACIONAL: R$ 236.487,43. Ficam ainda 

intimados os credores e terceiros de que os documentos da recuperanda 

podem ser consultados junto a Administradora Judicial, nomeada pelo 

Juízo, BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 

34.613.772/0001-10, situada na Avenida Luiz Amadeu Lodi, nº 1161, sala 

9, 3º andar, representada pelo Exmo Sr. Dr. FERNANDO BRUGNEROTTO, 

brasileiro, casado, advogado OAB/MT 13.710-A, portador do CPF/MF nº 

038.548.109-89 e CI RG nº 4.144331 SSPDC/SC, Telefones: (66) 

3545-0526 e 3545-0533 Celular: (66) 9.9615-9594, e-mai l : 

fbadvogado@hotmail.com. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
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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, Sandra C.R. Ferraz, Técnico Judiciário, 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-92.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. Z. D. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000607-92.2020.8.11.0040. Vistos etc. A presente missiva foi 

distribuída incompleta. Assim, necessária a regularização pela parte 

interessada, de modo que determino 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). Após, conclusos. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001509-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE SEVERINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRYAN ALYSSON GALLO TRAMONTINA OAB - MT26490-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ALESSANDRO E SILVA (REU)

 

IMPULSIONO os presentes autos para intimar a parte autora para requerer 

o que entender de direito, no prazo de (05) cinco dias, sob pena de 

extinção. Sorriso, 06/02/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001184-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JANEIRO RODRIGUEZ (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARIO BECKER PAIVA OAB - PR23662 (ADVOGADO(A))

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE FRANCIO GARAFFA (DEPRECADO)

GILVAN JOSE GARAFFA (DEPRECADO)

ADRIANA ZIBETTI FRANCIO (DEPRECADO)

NEI FRANCIO (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de Id. 21506242, intimo a parte autora para se 

manifestar no prazo legal acerca da petição dos requeridos juntada no Id. 

22268365 e documentos que a acompanham, em relação a impugnação da 

memória de cálculo apresentada nos autos. Sorriso, 06/02/2020. Michelle 

Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004550-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO PELICER OAB - SP110420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY PREDIGER (REU)

ADRIANO PREDIGER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO(A))

RENATO ZENARO OAB - MT15897 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004550-25.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO REU: ADRIANO PREDIGER, KELLY 

PREDIGER Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração ofertados 

por KELLY PREDIGER e ADRIANO PREDIGER em face da sentença 

proferida em id. 27255081, alegando que a mesma é omissa no tocante a 

condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, de 

modo que requer a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (id. 27368181). Certificou-se a tempestividade dos embargos de 

declaração (id. 27489471). Vieram os autos conclusos. É O SUCINTO 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, convém destacar que 

resta pendente de análise o pedido de concessão de justiça gratuita 

formulado pelo autor em id. 16791147, razão pela qual passo a sua 

análise. Sustenta o autor fazer jus a concessão da AJG por ser 

aposentado com renda mensal de 01 (um) salário mínimo, de modo que 

não tem condições de arcar com o pagamento das custas. Não obstante 

os argumentos do autor, entendo que o indeferimento do pleito é medida 

que se impõe, haja vista que analisando a Declaração de Imposto de 

Renda anexada aos autos pelo requerente é possível constatar que o 

mesmo também exerce atividade de engenheiro, bem como é proprietário 

da empresa Barretos Empreendimentos Imobiliários LTDA. Convém 

ressalvar que a concessão da AJG deve ser encarada como exceção, 

quando robustamente comprovado nos autos incapacidade econômica 

momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não restou 

demonstrado. Assim, pelos documentos encartados aos autos não se 

evidencia a hipossuficiência alegada, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de AJG. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 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. Embora a demanda 

tenha sido extinta em razão da inércia do autor, o qual apesar de 

devidamente intimado não regularizou a representação processual, 

verifico que os requeridos apresentaram contestação, sendo necessário 

aferir e remunerar o trabalho do procurador por ele constituído. Nessa 

esteira, reexaminando o processo em tela, tenho ser pertinente o 

acolhimento do pedido formulado no bojo dos embargos apresentados, 

vez que a mesma realmente é omissa com relação à fixação de honorários 

advocatícios. Anoto, outrossim que, na hipótese em exame, os honorários 

advocatícios devidos ao Patrono do requeridos devem ser fixados por 

apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, segunda parte, do CPC. 

Nesse sentido, temos a jurisprudência: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS 

MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO 
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FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- É indiscutível o entendimento 

de que não havendo condenação, os honorários são fixados consoante 

apreciação equitativa do juiz, conforme determina o art. 20, § 4º, do CPC. 

2.- Esta Corte admite excepcionalmente a revisão dos honorários pelo 

critério da equidade quando o valor fixado destoa da razoabilidade, 

revelando-se irrisório ou exagerado, o que não se verifica no presente 

caso. 3.- Agravo Regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 449488 SP 

2013/0407455-5. TERCEIRA TURMA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, publicado no 

DJe em 17/03/2014, Julgado em 25/02/2014). Posto isso, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO para FIXAR OS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DOS REQUERIDOS no montante 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), MANTENDO, no mais, a sentença 

inalterada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004180-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO PRAZERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TONEL KOBER OAB - RS54183-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (REU)

DOUGLAS FILIPE TAVARES DE SOUZA (REU)

 

Autos n. 1004180-75.2019.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação monitória ajuizada por SAULO PRAZERES 

DA SILVA em desfavor de LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO e 

DOUGLAS FILIPE TAVARES DE SOUZA, ambos devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que é credor da importância de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), representado pela cártula de cheque n. 

UA-000252, emitido em 22/09/2016, da conta corrente n. 12769-2, do 

Banco Itaú S/A, cujo valor atualizado atinge a monta de R$ 22.743,36 

(vinte e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e seis 

centavos). Com a inicial vieram os documentos de id. 21067256 e ss. 

Despacho inicial, id. 21490251. O requerido Leonardo Eloi Folle Berlatto foi 

citado (id. 23918768), todavia, deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de embargos monitórios e/ou comprovar o cumprimento da 

obrigação (certidão de id. 25788269). Manifestação do autor informando o 

recolhimento integral das custas, bem como manifestado desistência da 

demanda em relação ao requerido Douglas Filipe Tavares de Souza (id. 

26926267). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. De início, considerando que o 

requerido Leonardo Eloi Folle Berlatto apesar de citado (id. 23918768), 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de embargos 

monitórios e/ou efetuar o pagamento do valor indicado na inicial (id. 

25788269), DECRETO-LHES a REVELIA, em consonância com o disposto 

no art. 344 do CPC. Destarte, nos termos do art. 701, § 2° do CPC, não 

havendo resposta do réu, nem efetuando ele o pagamento da dívida, deve 

ser julgado de plano o processo, instituindo-se, com base nos documentos 

apresentados, título executivo judicial. 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. 

Destarte, considerando os efeitos da revelia, aliados as provas 

constantes dos autos, resta-me reconhecê-los por sentença. Posto isso, 

nos termos do art. 701, § 2º do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL para declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial 

em demérito do requerido LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO, na quantia 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos desde o vencimento do 

cheque (artigo 1º, § 1º, da Lei n. 6.899/81 - observado que em caso de 

cheque(s) o vencimento corresponde à data da primeira apresentação, 

conforme disposto no inciso III do art. 52 da Lei 7.357/85) e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em 5% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 701 do CPC. Após 

o decurso do prazo recursal, INTIME-SE a parte autora para encartar aos 

autos planilha de débito atualizada. Não havendo pagamento voluntário, 

EXPEÇA-SE o necessário ao prosseguimento da execução. Por fim, em 

relação ao demandado DOUGLAS FILIPE TAVARES DE SOUZA, 

HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte autora e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII do CPC. 

Desnecessária a intimação deste, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. SEM CUSTAS, eis que a parte autora é 

beneficiária da AJG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS indevidos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000306-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI CALVI CARDOSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO o executado para indicar bens passíveis de penhora e seus 

valores nos termos do art. 774, V do CPC, sob pena de multa ou outras 

sanções, conforme art. 774, parágrafo único do CPC. Sorriso, 06/02/2020. 

Michelle Toscano de Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação 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)

Outros Interessados:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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

Intimação 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)

Outros Interessados:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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 

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 
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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 

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 – 
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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 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003741-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA FENNER (REQUERENTE)

MARCUS VINICIUS PAVANELI ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DOMINGOS DE JESUS (REQUERIDO)

RUTE MELO QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que os Embargos de Declaração interpostos são 

tempestivos, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte requerida ora embargada, para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 

1.023, § 2.º, do CPC. Sorriso, 06/02/2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001387-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY SERPA (AUTOR(A))

TATIELE TURRA TARONE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar 

a parte autora, ora apelada para apresentar suas contrarrazões 

recursais. Sorriso, 06/02/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - 

Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45782 Nr: 2706-72.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA SOBRINHO, MARILIANE WINCHE ALMEIDA 

SOBRINHO, IDILIA XAVIER, PAULO DANIEL XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerente para recolher as 

guias das cartas precatórias expedidas para as comarcas de Vera e 

Sinop, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61577 Nr: 4870-39.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR ANTONIO BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B, 

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍVIA NAJARA FORNARI 

CENCI - OAB: 8.911/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR a advogada JIUVANI LEAL, OAB 

nº. 24645/O, que se encontra com os presentes autos em carga, para no 

prazo de 03 (três) dias, devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, 

sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à vista fora da 

secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000466-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000466-73.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

DONIZETE MONTEIRO REU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Cuida-se de 

ação de indenização por danos morais e lucros cessantes c/c obrigação 

de fazer, tutela provisória de urgência e inversão do ônus da prova 

promovida por DONIZETE MONTEIRO em desfavor de UNIC SORRISO 

LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos, aduzindo, em breve 

síntese, que concluiu curso superior de bacharelado em enfermagem junto 

à instituição de ensino requerida, tendo colado grau em 30 de janeiro de 

2014. Segue narrando que, após a solenidade de graduação, mesmo 

tendo entregue todos os documentos necessários à requerida, não obteve 

a emissão de seu diploma. Por conseguinte, alega a autora que sofreu 

impedimento na recontratação junto ao município de Sorriso/MT, haja vista 

que sua situação perante o órgão de conselho federal de enfermagem 

(Coren) se encontra “irregular”, vez que não apresentou o diploma. 

Assevera ainda que, fora impedida de participar de processo seletivo da 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso no cargo pretendido de 

enfermeiro, tendo sua inscrição no certame indeferida, eis que 

necessitava comprovar a graduação através do diploma. Por tais razões, 

aduzindo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, 

requer que seja a demandada compelida a emitir e registrar seu diploma, 
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sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de id. 28556879 e seguintes. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. In casu, os requisitos para a 

concessão do pedido formulado são: a existência de plausibilidade do 

direito afirmado pela parte (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil 

reparação desse direito (periculum in mora), acaso não seja concedido em 

sede de antecipação tutelar. De tal sorte, imperioso destacar a 

taxatividade do artigo 300 e incisos do Código de Processo Civil, que é 

expresso ao mencionar a concomitância do preenchimento de seus 

requisitos para o deferimento do pedido: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 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. Pois 

bem. Analisando atentamente os autos, vejo que os requisitos legais, 

encontram-se configurados, senão vejamos: Isto porque, segundo se 

observa em id. 28557629 pág. 1 e id. 28558464, a requerida já efetuou a 

emissão de 02 (dois) certificados de conclusão de curso em 30/01/2014 e 

10/09/2019 em nome da autora. Assim, a demora na expedição do diploma 

não está dentro da razoabilidade esperada, eis que a conclusão do curso 

pela requerente se deu há mais de 05 (cinco) anos, de modo que o “fumus 

boni iuris” está evidenciado. De outro norte, o “periculum in mora” 

igualmente se encontra presente, eis que a parte autora poderá vir a 

perder outras oportunidades profissionais no decorrer da demanda devido 

a ausência de documento essencial a comprovação de sua graduação, 

bem como perdurar com a situação irregular perante o conselho de classe 

de enfermagem. Nesse passo, oportuno transcrever o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE 

DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR – DEFERIMENTO DE 

LIMINAR PARA DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO, SOB PENA 

DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES - PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não merece reparos a decisão recorrida, 

que deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a 

faculdade expeça o diploma de conclusão do curso em nome do agravado 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, pois amparada no 

perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. O Agravado 

demonstrou na petição inicial que busca há mais de um ano a expedição 

do diploma no curso já concluído, sendo que a Agravante não trouxe 

qualquer documento apto a revelar quais medidas foram adotadas nesse 

interregno para atender tal clamor, ou seja, não se documentou a sugerida 

mora justificada. Este egrégio Tribunal de Justiça, concitado a deliberar 

sobre a mesma questão de fundo e abordando argumentos semelhantes 

aos vertidos na peça inicial deste Recurso, posicionou-se no sentido de 

manter a obrigação de expedição de diploma. (N.U 

1000420-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). Ante o 

exposto, demonstrados os requisitos legais, DEFIRO a antecipação da 

tutela vindicada, a fim de DETERMINAR que a requerida proceda a 

expedição e registro do diploma da autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mais, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de abril de 2020, às 

14h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem citados com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, cientes que, não apresentada contestação, 

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

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça, podendo ser revogado a qualquer 

tempo pelos casos definidos em lei. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000632-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JUNIOR ARRUDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI SALETE CONGHI (REU)

IGOR CARLOS LONGHI (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000632-08.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da AJG. ANOTE-SE. 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 13 de Abril de 2020, às 

09h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de 

regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive 

na modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser citada com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou requerida a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000595-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UP AGRO INSUMOS AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES FERREIRA OAB - MT23552/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO (REU)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (REU)

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000595-78.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Compulsando os autos, verifica-se que a ação 

monitória proposta é pertinente, na medida em que a obrigação que a parte 

autora visa seja cumprida é adequada ao procedimento especial 

respectivo, além do que, a petição inicial encontra-se devidamente 

instruída por prova escrita sem eficácia de título executivo. Sendo assim, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, para que a parte requerida, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor inscrito na inicial ou 

então ofereça embargos, nos termos que prescrevem os artigos 700 e 

702 do Código de Processo Civil. CONSIGNE-SE no mandado que, caso a 

parte requerida efetue o pagamento, ficará isenta de custas, conforme 

dispõe o art. 701, § 1º do mesmo “codex”. Quanto aos honorários 

advocatícios, no caso de cumprimento voluntário, serão de 5% sobre o 

valor da causa (art. 701, do CPC). Conste ainda que, não sendo a 

obrigação cumprida ou não havendo oposição de embargos, 

CONSTITUIR-SE-Á de pleno direito, o título executivo judicial, conforme art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 151 de 660



701, § 2º do CPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008875-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR GUERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO ZANATTA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008875-72.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

ELOIR GUERRA REU: PAULO ANTONIO ZANATTA Vistos etc. 

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora requer 

a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contudo, considerando o 

valor da causa, bem como a possibilidade dos requerentes ratearem as 

custas processuais, torna-se crível, pois, que possuem capacidade 

financeira para efetuar o recolhimento das custas. Aliado a isso, convém 

destacar que os autores não juntaram aos autos qualquer documento hábil 

a comprovar a hipossuficiência alegada. Sobre o assunto, oportuno a lição 

de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “A declaração 

pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático 

que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do 

peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o 

juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2010). Sobre o 

tema, trago a baila o julgado abaixo. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE ECONÔMICA - 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA - INSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO 

MANTIDO – PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE CUSTAS NO 

FINAL DO PROCESSO - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita depende da efetiva 

demonstração da falta de condições para arcar com as despesas do 

processo por meio de documentos idôneos, não sendo suficiente a mera 

alegação de que se encontra em dificuldades financeiras. Não é admitido o 

pagamento das custas no final do processo, uma vez que constitui 

requisito prévio para o processamento de qualquer causa em juízo, assim 

como o recolhimento da taxa judiciária. (...) Trata-se de recurso de agravo 

de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de assistência 

judiciária gratuita, formulado pelo agravante, sob o fundamento de que o 

estado de pobreza apresentado pelo agravante não se enquadra no 

conceito trazido pela lei, não restando demonstrado “que o pagamento das 

custas pode comprometer a sua situação financeira a ponto do 

indeferimento lhe impossibilitar o acesso à justiça.” Opostos embargos de 

declaração pelo agravante, foi requerido o deferimento do pagamento de 

custas ao final, o que também foi rejeitado.” (...) (AI 129517/2013, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/02/2014, Publicado no DJE 20/02/2014). (grifei). 

Desse modo, ante a ausência de elementos que evidenciem a 

hipossuficiência alegada, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Posto isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos autores para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias PROCEDAM à emenda da exordial e o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de 

cancelamento da distribuição e consequente extinção. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000667-65.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDERSON CRISTIANO CEQUETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000667-65.2020.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares e, comprovado o recolhimento das custas, se for 

o caso, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia de mandado. 

Havendo necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto 

que caso a parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária 

e a providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá 

efetuar o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra 

superior, escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá 

selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo 

acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000527-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000527-31.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP EXECUTADO: LAURA VIVIANE 

DANTAS BALCEIRO, CLAUDIO ROBERTO BRATZ Vistos etc. Cuida-se de 

ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de 

urgência de arresto proposta por COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA em 

desfavor de LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO e CLAUDIO ROBERTO 

BRATZ, pelos fatos narrados na exordial. Deferida a medida liminar de 

arresto na produção de soja de propriedade dos executados, id. 

28793254. Termo de caução, id. 28841058. Comprovação pelos 

executados da averbação da caução, id. 28868505 e ss. Aportou-se aos 

autos manifestação de terceiro interessado CROPFIELD DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA em id. 28945510, aduzindo, em síntese, a 

ameaça de que o arresto deferido nestes autos recaia sobre área 

empenhada em 1º grau em favor deste, razão pela qual requer seja 

retificada a ordem de arresto a fim de que se limite a área empenhada em 

favor do exequente. Logo após, os executados manifestaram-se em id. 

28950818, noticiando aos autos que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do arresto está excedendo a ordem proferida por este Juízo, 

visto que arrestou toda a propriedade plantada pelos Executados, bem 

como a área plantada pelo filho do mesmo (Paulo Roberto Bratz) que não 

figura no polo passivo da execução, totalizando área de 2.360,00ha (duas 

mil e trezentas e sessenta hectares). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Pois bem, a despeito das manifestações do 

terceiro interessado (id. 28945510) e executados (id. 28950818), 

verifica-se que os documentos colacionados nos autos são precários, 

impedindo a delimitação da área que foi empenhada, bem como a 

constatação das alegações dos excessos supostamente cometidos pelo 

Oficial de Justiça no cumprimento do mandado. Todavia, a fim de evitar 

eventual ajuizamento de embargos de terceiro DETERMINO que sejam 

imediatamente cientificados o Sr. Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento da medida de arresto, bem como a exequente Coperlira 
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Agronegócios LTDA –EPP acerca do teor da manifestação da ora 

requerente Cropfield Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda (id. 

28945510), bem como dos executados (id. 28950818). CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000451-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO BRATZ (AUTOR(A))

LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REU)

NEI SARAIVA DOS SANTOS (REU)

JULIANO MARTINS DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000451-07.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLAUDIO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE DANTAS BALCEIRO REU: 

NEI SARAIVA DOS SANTOS, JULIANO MARTINS DE ALMEIDA, 

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP Vistos etc. Cuida-se de ação 

declaratória de nulidade de instrumento particular c/c pedido de nulidade 

de CPR c/c apuração de débito c/c indenizatória c/c pedido de antecipação 

de tutela ajuizada por CLÁUDIO ROBERTO BRATZ e LAURA VIVIANE 

DANTAS BALCEIRO em face de NEI SARAIVA DOS SANTOS, JULIANO 

MARTINS DE ALMEIDA e COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, todos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que no ano de 2017 e 2018 

emitiram em favor dos requeridos várias CPR’s, assumindo a obrigação de 

entregarem à empresa ré um volume de 114.495,00 sacas de 60 kg cada 

de soja, e 81.600 sacas de 60 kg cada de milho. Seguem narrando que 

liquidaram quase todo o volume supracitado, tendo restado débito 

remanescente, o qual foi reconhecido pelas partes por meio de 

instrumento de novação, onde os requerentes reconheceram a dívida 

equivalente à R$ 1.176.300,00 (um milhão cento e setenta e seis mil e 

trezentos reais). Em razão disto, afirmam que foram induzidos pelos 

demandados a assinarem instrumento particular de parceria para o 

exercício de atividade agrícola por um período de 05 (cinco) anos, tendo 

início em 01/03/2019, sendo que a implantação das lavouras ocorreria nas 

áreas arrendadas pelos requerentes descritas na exordial, e ao final da 

colheita seria realizado um acerto contábil de contas entre as partes. 

Seguem narrando que, ao chegar o período da safra de milho 2019/2019, 

toda a colheita foi entregue aos requeridos, contudo, não houve a 

prestação de contas por estes, em total dissonância do pactuado pelas 

partes. Além disso, afirmam que na safra de 2019/2020 de soja houve o 

abandono da lavoura por parte dos requeridos, sendo que os produtos 

contratados não foram entregues ou, ainda, entregues parcialmente e com 

atraso, prejudicando a produção. Alegam que as CPR’s inicialmente 

emitidas foram objeto de novação pelas partes, de modo que se tornaram 

inexigíveis, contudo, afirmam que a parte ré não promoveu suas 

respectivas baixas, endossando-as a terceiros, agindo em completa 

má-fé. Além disso, narram que foram induzidos a emitir novas CPR’s de n. 

TR - 11.536/2018 e n. TR – 11.537/2018, sob a justificativa de que 

serviriam apenas para proteção das lavouras, contudo, ao confeccionar o 

documento afirmam que os requeridos tentam fazer crer que se referem a 

dívidas existentes anteriores a parceria, o que não procede. Por tais 

motivos, requer a antecipação de tutela para que os requeridos sejam 

compelidos a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, todas as vias das 

CPR’s emitidas pelos requerentes desde o ano de 2017 a 2020, bem como 

cópia de todas as notas de produtos encaminhados para as fazendas 

Bacuri e Guatambu, além dos documentos e comprovantes de liquidação 

de dívidas perante terceiros previstas no instrumento de parceria agrícola. 

Ademais, pugnam pela prestação de contas pelos requeridos relativa a 

parceria agrícola firmada pelas partes, bem como a apresentação dos 

contratos de pacote agrícola safra 2019/2020 e, por fim, requerem que os 

requeridos se abstenham de endossarem e/ou moverem medida judicial ou 

extrajudicial em relação as CPR’s registradas sob os números 4919 e 

4918, ambas do CRI de Guarantã do Norte/MT. Juntaram os documentos 

em id. 28526104 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Pois bem, para concessão de tutela de urgência é 

necessário o preenchimento dos requisitos, quais sejam: periculum in mora 

e fumus boni iuris (artigo 300, do NCPC). “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressacir os danos que a 

outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

econômicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Como 

se vê, é imprescindível a demonstração dos requisitos da plausibilidade 

das alegações ou probabilidade do direito, além da demonstração do 

perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Feitas 

as considerações acima, passa-se a analisar os pedidos liminares. DA 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Inicialmente, os autores formularam pedido de 

tutela de urgência para que os requeridos sejam compelidos a apresentar 

os documentos indicados na exordial relativos às CPR’s emitidas em nome 

destes, bem como contratos de parceria agrícola firmado pelas partes. 

Ainda, requerem a apresentação de comprovantes dos produtos 

encaminhados às Fazendas Bacuri e Guatambu, além dos documentos 

comprobatórios relativos à liquidação de débitos perante terceiros 

discriminados no contrato de parceria agrícola acostado em id. 28526110 - 

Pág. 3. Pois bem, compulsando detidamente os autos, é evidente a 

existência de relação comercial entre as partes, cujo início ao que tudo 

indica se deu no ano de 2017, de modo que o pedido de exibição de 

documentos merece acolhimento. Oportuno ressaltar ainda que, a exibição 

de tais documentos não acarretará nenhum prejuízo a parte ré, visto que 

se tratam de documentos comuns às partes. DA SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE E TRANSMISSIBILIDADE DOS TÍTULOS No que tange ao 

pedido de suspensão da exigibilidade dos títulos, bem como a 

determinação de inalienabilidade, seja através de cessão/endosso/venda, 

verifica-se que a concessão de tal pleito constituiria antecipação do 

próprio mérito, sendo temerária qualquer deliberação neste sentido, eis 

que o feito demanda ampla dilação probatória, devendo-se prestigiar o 

contraditório, razão pela qual deve ser indeferido. Assim, DEFIRO 

PARCIALMENTE a concessão da tutela de urgência para DETERMINAR aos 

requeridos que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem os documentos 

discriminados nos itens b.1), b.2), b.3) e b.4) da exordial, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Por conseguinte, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 06 de Abril de 2020, às 15h00min, a 

qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento 

expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do 

NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na 

modalidade virtual, se crível, devendo os requeridos serem citados com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar 

a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

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

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado da parte autora 

ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIMEM-SE. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000657-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO(A))

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILICONE: INDUSTRIA E COMERCIO DE SILICONE, INSTRUMENTOS E 
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MATERIAIS MEDICOS, CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1000657-21.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. DESIGNO audiência de mediação para o dia 13 de 

Abril de 2020, às 10h00min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível, devendo a parte requerida ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não 

apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado da parte autora ou requerida a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003768-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DAL MOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERNANDES BERRISCH OAB - PR45368 (ADVOGADO(A))

REGIANE DO ROCIO FERNANDES BERRISCH OAB - PR47998 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES BERRISCH OAB - PR71992 (ADVOGADO(A))

ARTUR MITSUO MIURA OAB - PR65559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

1003768-47.2019.8.11.0040 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004820-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO OAB - 522.268.081-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

1004820-49.2017.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 24/03/2020, às 13:00 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004820-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE AIRES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

RUTILEIA FERREIRA DE MENDONCA BRITO OAB - 522.268.081-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

 

1004820-49.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, na pessoa se de seu 

procurador, para comparecer à audiência designada para o dia 

24/03/2020, às 13:00 hrs, no Cejusc desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005060-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

 

1005060-38.2017.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 24/03/2020, às 13:30 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005060-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

 

1005060-38.2017.8.11.0040 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 REQUERIDA, NA PESSOA DE SEU 

PROCURADOR, para comparecer à audiência designada para o dia 

24/03/2020, às 13:30 hrs,no Cejusc desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003730-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE OLIVEIRA OAB - RJ144363 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO NORTE MOTO E PECAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO FELIPE DAMIANI OAB - MT24596/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SCHERER OAB - RS101010 (ADVOGADO(A))

 

1003730-40.2016.8.11.0040 Certidão Audiência Certifico e dou fé que 

designo o dia 24/03/2020, às 14:00 hrs, para a realização da audiência no 

Cejusc.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 173690 Nr: 5488-37.2017.811.0040

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDM, ACPW, CVW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA ROMAN MARIANO 

SCOLFARO - OAB:PROMOTORA JUSTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONSTITUIR o 

vínculo de adoção entre o menor I.E.N. da S., e os adotantes e tendo como 

mãe ANDREIA CRISTINA PARLOW WOECIECHSKI e como pai CARLOS 

VALERIO WOICIECHOSKI, sendo que PASSARÁ A SE CHAMAR 

GUSTAVO EMANOEL WOICIECHOSKI, terá como avós maternos Rudi 

Osmar Parlow e Dulci Parlow e como avós paternos Dioci Cornelio 

Woiciechoski e Erci Woiciechoski (documentos fls. 7). Em consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas, de acordo com a 

exegese do artigo 141, § 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Transitada em julgado a sentença, EXPEÇA-SE ao 

competente cartório de registro civil, instruídos com as cópias pertinentes 

(1) MANDADO DE INSCRIÇÃO para cancelamento e realização de novo 

registro, observando-se fielmente as determinações contidas no artigo 47 

da Lei nº 8.069/90, com redação dada pela Lei nº 12.010/2009; e (2) 

MANDADO DE AVERBAÇÃO desta sentença, na forma do artigo 163, 

parágrafo único, da Lei nº 8.069/90.Oportunamente, com o retorno dos 

expedientes emitidos, ARQUIVE-SE o presente com as devidas baixas e 

anotações, atentando-se ao Segredo de Justiça.CIÊNCIA o Ministério 

Público.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, ____ de __________________ 

de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214510 Nr: 6523-61.2019.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MATIAS PANIZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD AGROINSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI SILVA TORRES - 

OAB:19895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 Nos termos do art. 1023, §2º, do CPC, IMPUSIOLNO os autos a fim de 

intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Jonata Carmo da Silva

Estagiário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108842 Nr: 1306-13.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B, MARCOS ROGERIO MENDES - OAB:16057/MT, 

MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - OAB:25659/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057

 Intimação das partes para requerer o que entender de direito sob pena de 

arquivamento, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144100 Nr: 866-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL AUGUSTO SCHWANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 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, às fls. 71, 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): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 98271 Nr: 806-78.2013.811.0040

 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 VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CANDIDO NERIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Segundo se extrai da legislação aplicável ao caso, nas hipóteses 

em que o bem não for encontrado, o credor poderá requerer a conversão 

da ação de busca e apreensão em ação executiva. Dispõe o artigo 4º, do 

Decreto Lei nº 911/69 que:“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 

do Código de Processo Civil”.Nesse sentido:“Alienação fiduciária. 

Admite-se pedido de conversão de busca e apreensão em execução por 

quantia certa, feito antes da citação do réu. Exegese do art. 294 do CPC. 

Faculdade prevista nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei 911/69, com a 

redação que lhes foi dada pela recente lei 13.043/2014, segundo a qual 

não encontrado o bem, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos 

autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, 

na forma prevista na lei processual civil. (TJ-SP - AI: 

21902019020158260000 SP 2190201-90.2015.8.26.0000, Relator: Soares 

Levada, Data de Julgamento: 30/09/2015, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 02/10/2015)”Desta maneira, com fundamento no art. 

4º do Decreto-lei 911/69, DEFIRO os pedidos da parte autora e CONVERTO 

a ação de busca e apreensão em execução por quantia certa. 

Procedam-se as necessárias anotações junto ao Sistema Informatizado 

e/ou PJE.A seguir, CITE-SE a parte executada para, NO PRAZO DE 03 

(TRÊS) DIAS, efetuar o pagamento do débito (art. 829 NCPC), sob pena de 

não o fazendo ser-lhe penhorados tantos bens quantos forem 

necessários para garantia do débito principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios (art. 831 do NCPC), ou, oferecer embargos NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, independentemente de penhora, depósito 

ou caução (art. 914 e 915 do NCPC).Caso a constrição recaia sobre 

imóveis, INTIME-SE O(A) CÔNJUGE, se casado for, para se manifestar, 

nos termos dos artigos 841 e 842 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42192 Nr: 5023-77.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKFESTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, JOSE TENIER COELHO ARAÚJO, LURDES BRESSIANI HOFFMANN, 

VANDERLEI EDGAR HOFFMANN, JULIA MARIA DE SOUZA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 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 às fls.162/166 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.: 30361 Nr: 4828-63.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA SULINENSE LTDA, ELISEU JOSE 

SCHAFER, ELIANE MARIA BROD SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 INTIMAÇÃO da parte exequente para que requeira o que entender de 

direito, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38596 Nr: 1496-20.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ ZENI, SANDRA ZUCHE ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A, ACE SEGURADORA S/A, AON AFFINITY DO 

BRASIL SERVIÇOS E CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - 

OAB:19139, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA DE 

LIMA - OAB:13241-A, CAROLINE DE OLIVEIRA FLORÊNCIO - 

OAB:10467-, EDUARDO GALDÃO DE ALBUQUERQUE - OAB:138.646, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Jonata Carmo da Silva

Estagiário

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102428 Nr: 5351-94.2013.811.0040

 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: GABRIEL BRITES DE LEONEL, RENATA BRITES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORECI FATIMA GRAEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX SANDRO 

MONARIN, para devolução dos autos nº 5351-94.2013.811.0040, 

Protocolo 102428, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002776-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARCIO PRESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT49473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES OAB - SP376401-O 

(ADVOGADO(A))

GISLAINE DA SILVA OAB - SP374686-O (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS OAB - MT265931-O (ADVOGADO(A))

DEISE STEINHEUSER OAB - MT255862-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - SP75728 (ADVOGADO(A))

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002776-86.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARCIO PRESSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

CAMILA COELHO RIBEIRO OAB - MT21645-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME FRANCISCO DORIGAN OAB - MT49473-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES OAB - SP376401-O 

(ADVOGADO(A))

GISLAINE DA SILVA OAB - SP374686-O (ADVOGADO(A))

JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS OAB - MT265931-O (ADVOGADO(A))

DEISE STEINHEUSER OAB - MT255862-O (ADVOGADO(A))

SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - SP75728 (ADVOGADO(A))

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do advogado da parte 

autora, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107425 Nr: 10417-55.2013.811.0040

 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): MIQUELETTI E PEDROSO LTDA ME, KELITH 

FRANCIELI MIQUELETTI, JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10417-55.2013.811.0040

 ESPÉCIE: 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 RÉ: MIQUELETTI E PEDROSO LTDA ME e KELITH FRANCIELI 

MIQUELETTI e JOSÉ CARLOS DA SILVA BATISTA

CITANDO: José Carlos da Silva Batista, Cpf: 535.878.711-91 Filiação: 

Critovão da Silva Batista e de Marlene Teresinha Batista, data de 

nascimento: 09/12/1970, brasileiro(a), natural de Planalto-RS, casado(a), 

motorista, Endereço: Local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/01/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 12.123,08

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais (art. 829 do Código de Processo Civil) ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor (art. 

914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil). No prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, poderá requerer o parcelamento da dívida em até 

06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).

RESUMO DA INICIAL: No dia 03 de agosto de 2012, a empresa Executada 

emitiu junto à Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, doravante CCB, 
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nos termos da lei n°. 10.931/2004, cujo número da CCB é B20730827-4, 

contraindo um empréstimo no valor de R$ 6.412,88 (seis mil, quatrocentos 

e doze reais e oitenta e oito centavos). Os demais Executados 

participaram da negociação na qualidade de avalistas, sendo, portanto, 

igualmente responsáveis pela obrigação contraída. O valor da operação 

supracitado foi disponibilizado na conta corrente da empresa Executada, 

ficando ajustado entre as partes como forma de pagamento da referida 

CCB, 24 (vinte e quatro) parcelas fixas, iguais e sucessivas, no valor de 

R$ 368,17 (trezentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), 

vencendo a primeira em 05/09/2012 e a última em 05/08/2014, devidamente 

acrescida dos encargos contratuais, conforme Cédula de Crédito em 

anexo, ficando expressamente autorizado o débito das parcelas na conta 

de depósitos de titularidade da empresa Executada, que se comprometeu 

a manter disponibilidade suficiente para tal. Posto isto, até o presente 

momento os Executados ainda não efetuaram o pagamento integral da 

Cédula em questão, estando a mesma inadimplida e vencida totalizando o 

débito devidamente atualizado até 05/11/2013 perfaz o total de R$ 

9.904,48 (nove mil, novecentos e quatro reais e quarenta e oito centavos), 

que acrescidos da multa pactuada de 2%, no valor de R$ 198,08 (cento e 

noventa e oito reais e oito centavos), que acrescidos dos honorários 

advocatícios de 20%, no valor de R$ 2.020.51 (dois mil, vinte reais e 

cinquenta e um centavos), totaliza o valor de R$ 12.123,08 (doze mil, 

cento e vinte e três reais e oito centavos). Diante do exposto e não 

restando outra alternativa, constituindo a Cédula de Crédito Bancário Título 

Executivo Extrajudicial, sendo líquido, certo e exigível, recorre a Exequente 

as vias judiciais, pois todos os esforços no sentido de receber o crédito 

amigavelmente restaram infrutíferos.

DESPACHO: “Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte 

exequente impugna o valor atribuído as diligências realizadas pelo Sr. 

Oficial de Justiça em zona rural na tentativa de citação das partes 

executadas. No entanto, entendo que não assiste razão parte exequente, 

uma vez que conforme a certidão adunada ao feito pelo Oficial em 

17/07/2014, foram realizadas 3 (três) diligências na área rural para 

tentativa de citação, sendo percorrido aproximadamente 800 km, o que 

justifica o valor cobrado. Cumpre ressaltar, que o Oficial tem fé pública em 

seus atos, de modo que a ocorrência de má fé deve restar cabalmente 

comprovada, o que não ocorreu in casu, logo não vislumbro a ocorrência 

de má fé ou ausência de bom senso, uma vez que de posse do mandado, 

o profissional apenas tentou por três vezes o cumprimento integral do 

mandado, sendo parcialmente frutífera, com a citação de dois requeridos. 

Ademais, a certidão foi acostada ao feito ainda no ano de 2014, sendo 

devidamente intimada para recolher o valor, somente agora, decorrido 

mais de 3 três anos a parte exequente vem demonstrar sua irresignação 

com os valores atribuídos a diligência, o que enseja o reconhecimento da 

preclusão da discussão da matéria. Assim, defiro o pedido de fls.87, para 

determinar que a parte exequente proceda ao recolhimento do valor da 

diligencia em 15 (quinze) dias, decorrido in albis o prazo, expeça-se a 

certidão de débito. Em prosseguimento ao feito, tendo em vista que foram 

esgotados todos os meios de tentativa de localização do executado José 

Carlos da Silva Batista, determino sua citação por edital, nos termos do 

artigo 256, §3º, do NCPC. Decorrido o prazo do edital, havendo 

manifestação da parte executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. 

Nessa hipótese, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

núcleo de Sorriso, como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, 

do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. Tendo em vista o decurso de 

aproximadamente 4 (quatro) da petição de fls. 32, intime-se o exequente 

manifestar interesse na manutenção do pedido, em caso de reiteração, 

deverá comprovar a atual propriedade do veículos, caso contrário, deverá 

dar prosseguimento no feito, indicando bens a penhora, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo”.

E para que surtam os legais efeitos e que ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, eu Aline Batista Bento o digitei.

 Sorriso - MT, 3 de fevereiro de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107426 Nr: 10418-40.2013.811.0040

 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): FRANQUISLEI OLIVEIRA DE SOUZA, CELIO 

MARCOS ROJANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10418-40.2013.811.0040

 ESPÉCIE: 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 RÉ: FRANQUISLEI OLIVEIRA DE SOUZA e CELIO MARCOS 

ROJANSKI

CITANDO: FRANQUISLEI OLIVEIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 

classificador de grãos, CPF 004.449.921-38, endereço: local incerto e não 

sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/01/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 22.126,41

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais (art. 829 do Código de Processo Civil) ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor (art. 

914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil). No prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, poderá requerer o parcelamento da dívida em até 

06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).

RESUMO DA INICIAL: No dia 12 de abril de 2012, o primeiro Executado 

emitiu junto à Exequente uma Cédula de Crédito Bancário, doravante CCB, 

nos termos da lei n°. 10.931/2004, cujo número da CCB é B20730333-7, 

contraindo um empréstimo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O 

segundo Executado participou da negociação na qualidade de avalista, 

sendo, portanto, igualmente responsável pela obrigação contraída. O valor 

da operação supracitado foi disponibilizado na conta corrente da empresa 

Executada, ficando ajustado entre as partes como forma de pagamento da 

referida CCB, 36 (trinta e seis) parcelas fixas, iguais e sucessivas, no 

valor de R$ 363,70 (trezentos e sessenta e três reais e setenta 

centavos), vencendo a primeira em 12/05/2012 e a última em 12/04/2015, 

devidamente acrescida dos encargos contratuais, conforme Cédula de 

Crédito em anexo, ficando expressamente autorizado o débito das 

parcelas na conta de depósitos de titularidade do primeiro Executado, que 

se comprometeu a manter disponibilidade suficiente para tal. Posto isto, até 

o presente momento os Executados ainda não efetuaram o pagamento 

integral da Cédula em questão, estando a mesma inadimplida e vencida 

totalizando o débito devidamente atualizado até 12/11/2013 perfaz o total 

de R$ 18.077,14 (dezoito mil, setenta e sete reais e quatorze centavos), 

que acrescidos da multa pactuada de 2%, no valor de R$ 361,54 

(trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), que 

acrescidos dos honorários advocatícios de 20%, no valor de R$ 3.687,73 

(tres mil, seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos), 

totaliza o valor de R$ 22.126,41 (vinte e dois mil, cento e vinte e seis reais 

e quarenta e um centavos). Diante do exposto e não restando outra 

alternativa, constituindo a Cédula de Crédito Bancário Título Executivo 

Extrajudicial, sendo líquido, certo e exigível, recorre a Exequente as vias 

judiciais, pois todos os esforços no sentido de receber o crédito 

amigavelmente restaram infrutíferos.

 DESPACHO: “Vistos. 1. DEFIRO o requerimento retro para consultar 

através do sistema BACENJUD e SIEL/TRE o endereço atualizado da parte 

requerida/executada FRANQUISLEI OLIVEIRA DE SOUZA, inscrito no CPF 

sob o nº. 004.449.921-38. Para tanto, DETERMINO à Secretaria da 3ª Vara 

Cível que diligencie junto aos sistemas informatizados. 2. Sendo positiva a 
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consulta, EXPEÇA-SE o necessário para citação. 3. Em caso negativo, 

desde já, em consonância com o disposto no art. 256, II, do NCPC, 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL da parte requerida/executada, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe. 4. 

Decorrido o prazo para resposta e não havendo manifestação, 

certifique-se a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a DEFENSORIA 

PÚBLICA ESTADUAL como curadora especial, na forma do artigo 72, 

inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. 5. Após, renove-se vista à parte 

autora/exequente para manifestação. 6. Na sequência, havendo 

interesses de menores/incapazes, vista ao MPE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário”.

E para que surtam os legais efeitos e que ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, eu Aline Batista Bento o digitei.

 Sorriso - MT, 3 de fevereiro de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116198 Nr: 7262-10.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ARIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7262-10.2014.811.0040

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

PARTE RÉ: EDUARDO ARIOTTI

CITANDO: Eduardo Ariotti, CPF: 023.288.751-90, brasileiro(a), Endereço: 

Local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/09/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 11.013,30

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 11.013,30 (onze mil 

treze reais e trinta centavos). Poderá a parte requerida, no mesmo prazo, 

oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para efetivação do pagamento, 

entrega da(s) coisa(s) ou apresentação de embargos é de quinze (15) 

dias, contados da data da juntada do aviso de recebimento aos autos. 

Esse prazo será contado EM DOBRO, caso trate-se de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública, 

e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público. b) A parte requerida ficará isenta de custas 

processuais se cumprir a obrigação no prazo. c) não havendo o 

cumprimento nem a interposição de embargos no prazo indicado, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo o 

processo pelo rito de execução adequado.

RESUMO DA INICIAL: No dia 05 de junho de 2013, O Requerido celebrou 

junto a Requerente Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré

–Aprovado nº B30632517-7, contraindo empréstimo no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), conforme ficha gráfica em anexo, 

demonstrando a data da liberação. Tal limite de crédito pré-aprovado é 

disponibilizado por meio de crédito na conta corrente mantida pelo 

associado junto a Requerente, sendo que cada utilização do limite de 

crédito corresponde a um empréstimo com prazo de pagamentos, 

vencimentos e encargos próprios, observados as demais condições 

estabelecidas no contrato Deste norte, conforme a cláusula contratual 

FORMA DE PAGAMENTO, o associado deverá restituir a Cooperativa à 

totalidade do capital emprestado, acrescido de juros devido em prestações 

na periodicidade acordada, cujo número e valor são informados no 

momento da contratação do empréstimo. Ainda, as partes também 

estabeleceram multa moratória de 2% (dois por cento) para o caso de 

inadimplemento. Entretanto, o Requerido apesar de utilizarem dos créditos 

concedidos pela Cooperativa Requerente com prazos e juros 

extremamente mais baixos que os de mercado, deixou de honrar com 

pagamento de tal crédito. Posto isto, totalizando o débito devidamente 

atualizado até 04/07/2014 perfaz o total de R$9.815,78 (nove mil, 

oitocentos e quinze reais e setenta e oito centavos), que acrescidos da 

multa pactuada de 2%, no valor de R$ 196,31 (cento e noventa e seis 

reais e trinta e um centavos), que acrescidos dos honorários advocatícios 

de 10%, no valor de R$ 1.001,21 (um mil, um reais e vinte e um centavos), 

totaliza o valor de R$ 11.013,30 (onze mil, treze reais e trinta centavos).

DESPACHO: “VISTOS. Esgotadas as possibilidades de localização pessoal 

da parte requerida/executada, CITE-SE por edital, na forma da lei 

processual vigente (artigos 256/257, NCPC), consignando as advertências 

legais (artigos 335/336 e 344, NCPC). Decorrido o prazo do edital e o 

prazo de resposta, e não havendo manifestação da parte 

requerida/executada nos autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. Nessa 

hipótese, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, como curador 

especial, na forma do artigo 72, inciso II, do NCPC, concedendo-lhe vista 

dos autos pelo prazo legal para apresentação de resposta. Após, 

renove-se vista à parte autora, e, na sequência, ao MPE. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário”.

E para que surtam os legais efeitos e que ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, eu Aline Batista Bento o digitei.

 Sorriso - MT, 3 de fevereiro de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124007 Nr: 1837-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS JOSE SILVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1837-65.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

PARTE RÉ: LUIS JOSE SILVERO

CITANDO: Luis Jose Silvero, CPF: 405.413.630-34, brasileiro(a), Endereço: 

Local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 32.958,92

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 32.958,92 (trinta e dois 
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mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos). 

Poderá a parte requerida, no mesmo prazo, oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS: a) PRAZO: O prazo para efetivação do pagamento, 

entrega da(s) coisa(s) ou apresentação de embargos é de quinze (15) 

dias, contados da data da juntada do aviso de recebimento aos autos. 

Esse prazo será contado EM DOBRO, caso trate-se de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública, 

e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público. b) A parte requerida ficará isenta de custas 

processuais se cumprir a obrigação no prazo. c) não havendo o 

cumprimento nem a interposição de embargos no prazo indicado, 

constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo o 

processo pelo rito de execução adequado.

RESUMO DA INICIAL: No dia 17 de dezembro de 2013, O Requerido 

celebrou junto a Requerente Contrato de Concessão de Limite de Crédito 

Pré–Aprovado nº B30731568-0, contraindo empréstimo no valor de R$ 

11.050,00 (onze mil, cinquenta reais), conforme ficha gráfica em anexo, 

demonstrando a data da liberação. Tal limite de crédito pré-aprovado é 

disponibilizado por meio de crédito na conta corrente mantida pelo 

associado junto a Requerente, sendo que cada utilização do limite de 

crédito corresponde a um empréstimo com prazo de pagamentos, 

vencimentos e encargos próprios, observados as demais condições 

estabelecidas no contrato Deste norte, conforme a cláusula contratual 

FORMA DE PAGAMENTO, o associado deverá restituir a Cooperativa à 

totalidade do capital emprestado, acrescido de juros devido em prestações 

na periodicidade acordada, cujo número e valor são informados no 

momento da contratação do empréstimo. Ainda, as partes também 

estabeleceram multa moratória de 2% (dois por cento) para o caso de 

inadimplemento. Entretanto, o Requerido apesar de utilizarem dos créditos 

concedidos pela Cooperativa Requerente com prazos e juros 

extremamente mais baixos que os de mercado, deixou de honrar com 

pagamento de tal crédito Posto isto, totalizando o débito devidamente 

atualizado até 22/01/2015 perfaz o total de R$29.375,16 (vinte e nove mil, 

trezentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), que acrescidos 

da multa pactuada de 2%, no valor de R$ 587,50 (quinhentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), que acrescidos dos honorários 

advocatícios de 10%, no valor de R$ 2.996,27 (dois mil, novecentos e 

noventa e seis reais e vinte e sete centavos), totaliza o valor de R$ 

32.958,92 (trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa 

e dois centavos).

DESPACHO: “Processo: 1837-65.2015.811.0040 /Código: 124007 

VISTO/NG Trata-se de feito

 aguardando citação e/ou intimação da parte requerida/executada acerca 

de determinação derradeira em razão da ausência de sua localização. 

Assim, face a imprescindibilidade da triangularização processual, pautado 

no princípio do impulso oficial, DETERMINO a busca do endereço da parte 

requerida através dos sistemas INFOJUD/BACENJUD, bem como os 

demais convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; 

Tribunal Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que 

no prazo de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da 

parte requerida. Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Caso, infrutíferas as 

buscas ou negativa a citação/intimação no endereço indicado, determino a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256 ss do NCPC. Do Curador Especial Com derradeira certificação 

do decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – 

UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público 

segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque 

no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca 

desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez 

no DJE para intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis 

orgânicas de regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para 

que se manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 5 de julho de 2016. ANDERSON CANDIOTTO Juiz 

de Direito”.

E para que surtam os legais efeitos e que ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, eu Aline Batista Bento o digitei.

 Sorriso - MT, 3 de fevereiro de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124686 Nr: 2207-44.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

seu advogado, via DJE, para fornecer o RESUMO da inicial (limite 2.000 

caracteres), o qual é necessário para a viabilidade da citação/intimação 

por edital, no prazo de 15 dias, para tanto, deverá encaminha-lo no e-mail 

sor.3vara@tjmt.jus.br.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124994 Nr: 2391-97.2015.811.0040

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, PDSC, KATIA DA SILVA CONCEIÇÃO, FDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2391-97.2015.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e PAMELA DA SILVA CONCEIÇÃO e FELIPE DA SILVA CONCEIÇÃO e 

KATIA DA SILVA CONCEIÇÃO

PARTE RÉ: ANTONIO DA SILVA CONCEIÇÃO

CITANDO: Antonio da Silva Conceição, Filiação: Domingos da Conceição e 

Rita da Silva Conceição, brasileiro(a), casado(a), Endereço: Local incerto 

e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 4.822,56

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

responder, caso queira, a ação, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Regulamentação de Guarda, 

Visitas e Alimentos em face de Antonio da Silva Conceição, a 

representante dos infantes e o requerido conviveram aos moldes do 

casamento por sete anos, fruto desse relacionamento são os filhos 

Pamela da Silva Conceição, nascida em 25 de novembro de 2004 e Felipe 

da Silva Conceição, nascido em 27 de agosto de 2000. Assim, por meio da 

presente ação pretende a representante dos infantes regularizar a 
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situação fática existente, para que passe a exercer a guarda unilateral em 

favor dos filhos. No que tange as visitas fica reservado ao requerido o 

direito de poder visitar os filhos livremente na casa materna, bem como 

tê-los em sua companhia metade do período de férias escolares. Quanto 

aos alimentos, requer sejam fixados alimentos provisórios, no equivalente 

a 51% do salário mínimo vigente, tornando-os definitivos ao final da lide, 

sem prejuízo do custeio de 50% das despesas médicas, hospitalares, 

odontológicas, farmacêuticas e escolares feitas em prol dos filhos, 

sempre que a rede pública não fornecer tais bens e serviços a contento.

DESPACHO: “Processo/Código: 124994 Vistos/MD Trata-se de feito 

aguardando citação e/ou intimação da parte requerida acerca de 

determinação derradeira em razão da ausência de sua localização. Assim, 

face a imprescindibilidade da triangularização processual, pautado no 

princípio do impulso oficial, DETERMINO a busca do endereço da parte 

requerida através dos sistemas BACENJUD e SIEL, bem como os demais 

convênios existentes no TJMT (Câmara dos Dirigentes Lojistas; Tribunal 

Regional Eleitoral/MT; JUCEMAT; DETRAN/MT e CEMAT), para que no prazo 

de 05 (cinco) dias apresentem endereço para localização da parte 

requerida. Localizado o endereço, proceda o(a) gestor(a) com as 

providências obstadas pela sua não localização. Caso, infrutíferas as 

buscas ou negativa a citação/intimação no endereço indicado, determino a 

regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida mediante EDITAL com 

prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e fruição do prazo legal 

para expressa manifestação, observando na espécie o regramento do 

artigo 256 ss do NCPC. Do Curador Especial Com derradeira certificação 

do decurso de prazo da parte requerida para apresentação de defesa, 

doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s réu(ré), forte no 

primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º da CF/88 e 

corolários normativos infraconstitucionais, para a função de CURADOR 

ESPECIAL nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO HENRIQUE CEOLIN, 

representante do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Sorriso – 

UNIC, inscrita na OAB/MT 9602, o(a) qual desempenhará tal múnus público 

segundo a fé do seu grau acadêmico e por força da disposição estanque 

no artigo 22ss do Estatuto e Código de Ética da honrada OAB. Acerca 

desta nomeação e/ou intimação para manifestação no prazo legal, intime 

pessoalmente o (a) curador (a) especial em referência e, para as demais 

intimações vindouras, utilize o(a) diligente gestor(a) judicial da sistemática 

do DJE (art. 273, NCPC cc CNGC/MT). Após, se houver interesse de 

incapaz, dê-se vistas ao Ministério Público. Publique esta decisão uma vez 

no DJE para intimação das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os 

membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre 

serão intimados pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis 

orgânicas de regência. Desta feita, renovo vista à parte exequente para 

que se manifeste pelo prazo de 05(cinco) dias e, decorrido o quinquídio à 

conclusão. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 13 de junho de 2017 ANDERSON CANDIOTTO Juiz 

de Direito”.

 E para que surtam os legais efeitos e que ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, eu Aline Batista Bento digitei.

 Sorriso - MT, 3 de fevereiro de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133657 Nr: 7262-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARCOS WASEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7262-73.2015.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: MARCELO MARCOS WASEN

CITANDO: Marcelo Marcos Wasen, CPF: 615.836.429-00, RG: 0333600/0-3 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), natural de -MT, contabilista, Endereço: 

Local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/08/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 225.899,39

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para que, 

no prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais (art. 829 do Código de Processo Civil) ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor (art. 

914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil). No prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, poderá requerer o parcelamento da dívida em até 

06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).

RESUMO DA INICIAL: BANCO DO BRASIL S/A, move Ação de cobrança nº 

7262- 73.2015.811.0040 , em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de 

SORRISO/PR, em face de MARCELO MARCOS WA, inscrita no CPF sob o 

nº 615.836.429-00. Objetivando o recebimento do valorde R$ 225.899,39 

(duzentos e vinte e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e 

nove centavos) débito decorrente do inadimplemento do Cédula Rural 

Pignoratícia nº 40/01721-4, no valor de R$ 212.523,42 (duzentos e doze 

mil quinhentos e vinte três reais e quarenta e dois centavos). Muito embora 

todas as tentativas de composição amigável tenham sido ignoradas, não 

restou alternativa ao Autor, senão recorrer ao Poder Judiciário para ver 

ressarcido seu crédito.

 DESPACHO: “Processo n.°: 7262-73.2015.8.11.0040. Código n.°: 133657. 

VISTOS. 1.) Conforme informação prestada pela parte autora/exequente, 

restaram frustradas as tentativas de localização da parte 

requerida/executada. Assim, 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 requerida/executada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

fazendo constar as advertências de praxe. Fica a parte autora/exequente 

advertida quanto à sanção do art. 258 do CPC. 2.) Decorrido o prazo para 

resposta e não havendo manifestação, certifique-se a ocorrência nos 

autos. Nesse caso, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como 

curadora especial, na forma do artigo 72, inciso II, do CPC, 

concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para apresentação de 

resposta. 3.) Após, renove-se vista à parte autora/exequente para 

manifestação. Int. CUMPRA-SE. Sorriso-MT, 14 de outubro de 2019. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito”.

E para que surtam os legais efeitos e que ninguém no futuro possa alegar 

ignorância eu Aline Batista Bento o digitei.

 Sorriso - MT, 3 de fevereiro de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29637 Nr: 4069-02.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONIVEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELCI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4069-02.2005.811.0040

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: CONIVEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PARTE RÉ: DELCI BORGES

CITANDO: Delci Borges, CPF: 126.164.789-00, RG: 1.001.938-9 SSP PR, 
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brasileiro(a), casado(a), agricultor, Endereço: Local incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/10/2005

VALOR DA CAUSA: R$ 19.943,80

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais (art. 829 do Código de Processo Civil) ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor (art. 

914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil). No prazo de 15 

(quinze) dias, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, poderá requerer o parcelamento da dívida em até 

06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês (art. 916 do Código de Processo Civil).

RESUMO DA INICIAL: O requerido compareceu a loja requerente com o 

intuito de adquirir materiais para construção, sendo que encomendava o 

material necessário para o andamento de sua obra, o qual era entregue e 

a venda era expedida. Ocorre que, nas datas aprazadas para pagamento, 

não foram quitados, então a requerente tornou-se credora da quantia de 

R$5.105,83 (cinco mil cento e cinco reais e oitenta e três centavos), não 

restando alternativa, senão recorrer as vias judiciais, pois todos os 

esforços no sentido de receber o crédito amigavelmente restaram 

infrutíferos.

 DESPACHO: “Processo: 4069-02.2005.811.0040 Código: 29637 Vistos em 

Correição Judicial/KM Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança impetrada 

por CONIVEL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA, em face de NIVELSON 

LUIZ TEBAIDI, ambos devidamente qualificados nos autos. Compulsando 

os autos, verifico que houve várias tentativas de localizar o executado, 

sendo todas infrutíferas, contudo CITE - O requerido, via edital, com prazo 

de 30 (trinta dias), conforme requisitado as fls. 305. Decorrido o prazo de 

resposta, sem apresentação de contestação, designo como curador 

especial (art. 9°, II, do CPC), digno membro da DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL atuante neste juízo, assim, intime-o pessoalmente para 

apresentar defesa/manifestação para a parte requerida na forma e prazo 

legais, promovendo a ínclita gestora judicial os atos ordinatórios de 

regência conforme Provimento 11/2011/CGJ. Apresentada a defesa, 

intime-se a requerente para que manifeste nos autos, no prazo legal. 

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso, 3 de Julho de 2015. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito”

E para que surtam os legais efeitos e que ninguém no futuro possa alegar 

ignorância, Eu Aline Batista Bento o digitei.

 Sorriso - MT, 3 de fevereiro de 2020.

Maria Luisa de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40157 Nr: 3002-31.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58941 Nr: 2240-10.2010.811.0040

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ELIZAMAR TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ELCIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Intimo a parte requerida, na pessoa de sua advogada, Dra. Larissa Iná 

Gramkow Mesquita, OAB nº 8196, na qualidade de curadora especial, 

para se manifestar acerca do laudo pericial de fls. 124/133, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40807 Nr: 3633-72.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81002 Nr: 227-04.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar acerca das 

correspondências devolvidas retro juntadas, promovendo o andamento do 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Advirto 

que deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da ação, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista 

dos autos ou novo requerimento de suspensão. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, e a parte não 

seja beneficiária de justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 3544-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

SILVA - OAB:13171

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte executada, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, de que foi tornado indisponível os ativos 

financeiros no valor de R$ 1.106,68 (mil cento e seis reais e sessenta e 

oito centavos), para, querendo, no prazo legal, apresentar impugnação ou 

concordar com a penhora (§ 3.º, I e II, do art. 854, do NCPC), sendo que 
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rejeitada ou não apresentada manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84320 Nr: 3544-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, ROMUALDO ZALEVISKI - 

OAB:12.292/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

SILVA - OAB:13171

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para ciência de que foi incluída 

restrição no prontuário do veículo da parte Requerida, por meio do sistema 

RENAJUD, devendo indicar a localização do bem buscado na espécie ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Destaco que, 

caso a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, deverá efetuar o 

pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108151 Nr: 668-77.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZINEI ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar acerca da 

petição/ofício/mandado/A.R./carta precatória retro juntada, promovendo o 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de 

Oficial de Justiça, e a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, 

deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101952 Nr: 4871-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA MARIA MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - 

OAB:23.557 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115832 Nr: 6962-48.2014.811.0040

 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: RUTH DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO MUSIALAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS NETTO - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCNEIDER - 

OAB:7.824-B, RODRIGO LUIZ MARTINS - OAB:8981, RONEY SANDRO 

CUNHA - OAB:5.030

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 142/187, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145907 Nr: 1911-85.2016.811.0040

 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 BRADESCO CARTÕES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SAO LOURENCO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar acerca da 

correspondência devolvida retro juntada, promovendo o andamento do 

feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Advirto 

que deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da ação, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista 

dos autos ou novo requerimento de suspensão. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, e a parte não 

seja beneficiária de justiça gratuita, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Código: 145084

Vistos etc.,

Defiro o pedido de fls. 415/416, para tanto, AUTORIZO o pretenso 

arrematante Olavo Demari Webber, inscrito no CPF n.º 213.734.340-15, a 

adentrar no imóvel objeto dos autos, com leilão designado para o dia 

07/02/2020.

Determino que o Oficial de Justiça acompanhe o pretenso arrematante e, 

considerando que a diligência já fora adimplida (fl. 417), expeça-se 

imediatamente o competente mandado.

Determino que o fiel depositário Juliano Muraro autorize a entrada do 

pretenso arrematante no imóvel objeto do leilão.

DEFIRO, desde já, em caso de imposição de obstáculos ao cumprimento da 

ordem aqui exarada, o arrombamento do imóvel objeto do leilão, bem como, 

reforço policial.

Consigno que o meirinho deverá designar data e hora para deslocamento 

ao imóvel, sendo, após, comunicado os leiloeiros nomeados para que 

informem o pretenso arrematante.

Intimem-se as partes via DJE para conhecimento desta Decisão.

Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Daiene Vaz Carvalho Goulart
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Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004900-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA MAGALHAES OAB - 338.570.321-20 

(REPRESENTANTE)

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO (REU)

ELISEU JOSE SCHAFER (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004900-76.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ACIR MAGALHAES ANTUNES REPRESENTANTE: APARECIDA PEREIRA 

MAGALHAES REU: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, ELISEU JOSE 

SCHAFER Vistos etc., Por motivo de foro íntimo, DECLARO-ME suspeita 

para processar e julgar o presente feito, devendo os autos ser remetidos 

ao substituto legal, de acordo com o art. 145, § 1º do CPC. COMUNIQUE-SE 

ao Conselho da Magistratura. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001554-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES SIRLEI ZYLKOSKI DOS SANTOS (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 1001554-20.2018.8.11.0040 Requerente: 

Lurdes Sirlei Zylkoski dos Santos Requerido: Instituto Nacional do Seguro 

Social VISTOS ETC, Cumpra-se integralmente a decisão contida no id. 

22272204, para tanto, oficie-se a Agência e Equipe de Atendimento de 

Demandas Judiciais – EADJ, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

IMPLANTAR o benefício previdenciário ou comprovar sua implantação em 

favor do requerente, sob pena de incorrer no crime de desobediência, 

consoante previsão do §1°, do art. 536 do CPC. 1. Da Prova Pericial 

Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. 

Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para o 

qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado pela Gestora 

desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o laudo médico 

da perícia realizada na longínqua data de 21/03/2019, revelando total 

despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, 

determino sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, 

verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo 

legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica 

o senhor perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a 

título de pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, 

deverá restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo 

dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído 

restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 

não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 13h30min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-93.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR BOCOLLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - 468.273.580-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007053-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para manifestar acerca da proposta de acordo 

(ID.28913004).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008019-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARIA GOMES BARCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº. 1000767-88.2018.8.11.0040 Embargante: 

PREVISO – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de 

Sorriso/MT Embargada: Gisele Maria Gomes Barcelos Vistos ETC, A 

PREVISO – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de 

Sorriso/MT opôs Embargos de Declaração contra a sentença ID. nº 

17952707, que julgou procedentes os pedidos formulados pela 

autora/embargada, Gisele Maria Gomes Barcelos. Em apertada síntese, 

invoca omissão do julgado quanto: i) à apreciação do pedido nº 3 da 

contestação, pertinente à adequação do valor da causa ofertado pela 

demandante; ii) à análise do pedido de compensação das parcelas pagas 

à autora a título de auxílio-doença e as parcelas salarias concomitantes ao 

período reconhecido como invalidez laboral (item nº 5.4 da contestação); 

iii) à análise do pedido de reavaliação pericial da autora formulado no item 

nº 8 da contestação. Sustenta, ainda, contradição na sentença no ponto 

em que reconheceu, como base nos laudos periciais, que a autora é 

portadora da doença “espondilopatia/espondilose (CID M 47.9)”, 

enfermidade esta que não consta no rol do artigo 14, da LCM 170/2013, 

como causa de aposentadoria integral. Além disso, a concessão da 

aposentadoria na decisão ora embargada teve como fundamento o fato da 

demandante supostamente ser portadora de espondiloartrose (CID M 45), 

doença diversa daquela que acomete a autora espondilopatia/espondilose 

(CID M 47.9). Assevera que a perícia judicial foi expressa ao afirmar que 

autora não é portadora de nenhuma doença prevista no rol do art. 14 da 

LCM nº 170/2013, ao responder o quesito de nº 07: “O periciado (o) está 

acometido (a) de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, 

neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou 

contaminação por irradiação? Não.” (ID. nº 14046158 - Laudo Pericial). 

Não obstante, a sentença concluiu pelo acolhimento dos pedidos 

formulados pela autora em total contradição com o laudo técnico, bem 

como, em plena contradição em seus próprios fundamentos, pois, ao 

mesmo tempo em que reconhece a enfermidade específica da requerente 

(espondilopatia/espondilose, CID M 47.9), concede o benefício 

previdenciário com base em outra enfermidade (espondiloartrose, CID M 

45). Por fim, sustenta contradição também quanto à data inicial da 

incapacidade da autora, pois, não obstante a perícia tenha reconhecido 

que o dia 22/03/2016 seja a data de outro diagnóstico (asma crônica), a 

sentença declarou que a data do início da incapacidade da requerente 

ocorreu no referido dia, em completa divergência com laudo judicial e sem 

qualquer motivação. Forte em tais argumentos pede o provimento dos 

embargos de declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes. Intimada para 

apresentar contraminuta, a autora, ora embargada, quedou-se inerte. É o 

necessário. Decido. Os presentes aclaratórios merecem provimento. 01. 

Do valor da causa. Com relação ao valor da causa, observo clara omissão 

da sentença quanto à análise da preliminar suscitada na contestação. Com 

efeito, a autora ofertou à causa o valor de R$ 100.000,00 (seis mil reais), 

todavia, considerando a pretensão de condenação da autarquia requerida 

ao pagamento de prestações vencidas (desde 22/03/2016 até o 

ajuizamento da ação) e vincendas por prazo indeterminado, é de rigor a 

observância do disposto no art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC: “Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 1º 

Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o 

valor de umas e outras. § 2º O valor das prestações vincendas será igual 

a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por 

tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma 

das prestações”. Deste modo, considerando que no momento da 

distribuição da demanda o valor do seu salário-base para fins de 

concessão de auxílio doença era de R$ 1.931,34 (mil, novecentos e trinta 

e um reais e trinta e quatro centavos), o valor das 24 (vinte e quatro) 

prestações vencidas era de R$ 46.352,16 (quarenta e seis mil, trezentos e 

cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) e as prestações vincendas, 

equivalentes a outros 12 (doze) meses, correspondia a importância de R$ 

23.176,08 (vinte três mil reais e cento e setenta seis reais e oito 

centavos). Consequentemente, o valor adequado à causa é de R$ 

69.528,24 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e 

quatro centavos). Evidente, pois, a omissão da sentença quanto ao tema, 

sanável pela presente via dos embargos de declaração. 02. Contradição 

da sentença quanto à enfermidade da autora/embargada. Há manifesta 

contradição na sentença quanto ao reconhecimento da enfermidade e 

consequente incapacidade da autora/embargada, o que implica na 

necessidade evidente de atribuição dos efeitos infringentes aos presentes 

aclaratórios. Nos quesitos formulados pela autora, ora embargada, o 

expert assim se manifestou no laudo pericial, verbis: “5. Existindo a 

incapacidade laboral e ou social, queira o Sr. Perito responder: (...) b) a 

incapacidade é total e permanente? Não, pois a periciada não apresenta 

nenhuma limitação funcional importante das articulações acometidas, 

referindo apenas dor, que pode ser controlada. c) a incapacidade é 

multifuncional? Não, pois a paciente pode realizar outras atividades que 

não envolvam o esforço realizado na atividade prévia”. Mais adiante, em 

resposta ao quesito de nº 7, o perito respondeu, verbis: “7. Considerando 

os achados no quesito 1 e a idade de 54 anos, queira o Sr. Perito 

esclarecer ao juízo se o autor apresenta condições físicas e psicológicas 

para ser readaptado em outra função? Se positivo, indicar para quais 

funções, considerando se tratar de funcionário Público Municipal. Sim, pois 

como periciada mesmo relatou durante entrevista, já realizava outras 

atividades administrativas ou em recepção”. Quanto aos quesitos 

formulados pela embargante, convém transcrever os de nº 1 e 7, verbis: 

“1 – Indicar as doenças da qual a periciado (a) é portador (a) (Nome e 

CID)? M17 - gonartrose M54.5 - dor lombar baixa M43.1 - espondilolistese 

M47.9 - espondilose M51.3 – degeneração discal E66.9 – obesidade não 

especificada M35.9 – comprometimento sistêmico não especificado do 

tecido conjuntivo (...) 7 – O periciado (o) está acometido (a) de 

tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por 

irradiação? Não”. Como se observa, o laudo pericial é claro e evidente em 

afastar a incapacidade total e permanente da autora, bem como, é taxativo 

em atestar que a postulante não é portadora de qualquer enfermidade 

listada no art. 14, da LCM nº 170/2013, que lhe daria o direito à 

aposentadoria com proventos integrais, nos termos do art. 12, inciso I, do 

referido diploma normativo: “Art. 12º Os servidores abrangidos pelo 

regime do PREVISO serão aposentados: I - por invalidez permanente, 

sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14”. “Art. 14. O segurado, 

quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, 

contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina 

especializada) ou quando vítima de moléstia profissional ou de acidente do 

trabalho, especificado no art. 15, que o invalide para o serviço, terá direito 

à aposentadoria integral”. As enfermidades que acometem a parte autora, 

conforme a perícia são: M 17 - Gonartrose (artrose do Joelho); M 54.5 - 

Dor lombar baixa; M 43.1 - Espondilolistese; M 47.9 - Espondilose não 

especificada; M 51.3 – Outra degeneração especificada de disco 

intervertebral; M 35.9 - Comprometimento sistêmico não especificado do 

tecido conjuntivo; E 66.9 - Obesidade não especificada. Em momento 

algum o laudo pericial atestou que a postulante é portadora de 

espondiloartrose anquilosante, esta sim, enfermidade incapacitante e 

ensejadora da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Em 

sua conclusão, o expert ainda ponderou, verbis: “paciente portadora de 

doenças ortopédicas degenerativas em coluna e joelho acompanhadas de 

obesidade, que agravam as dores devido à sobrecarga e 

‘comprometimento sistêmico não especificado do tecido conjuntivo’ 

(lúpus?), podendo se não controlado aumentar a degeneração. Periciada 

aguardando cirurgia bariátrica pelo SUS. Apresenta limitações devido às 

patologias descritas e à sua atividade que envolve caminhadas diárias sob 

exposição solar o que pode agravar o quadro, estando incapacitada para 
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a atividade de agente de saúde, porém, como a periciada mesmo relatou, 

exercia outras atividades internas, as quais pode continuar exercendo. 

Ainda, após a realização de cirurgia bariátrica e a consequente diminuição 

do peso as patologias ortopédicas serão mais facilmente controladas, 

diminuindo a dor e a evolução das doenças”. Manifesta, portanto, a 

contradição da sentença ao reconhecer patologia da autora não atestada 

em laudo pericial, circunstância que implica na necessidade imperiosa de 

reforma do julgado, em razão da atribuição dos efeitos infringentes aos 

aclaratórios. Deste modo, os presentes embargos declaratórios estão 

suficientemente alicerçados nas hipóteses do art. 1.022, incisos I e II, 

parágrafo único, inciso II e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, verbis: “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; Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”. “Art. 489. 

São elementos essenciais da sentença: (...) § 1º Não se considera 

fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 

ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos 

no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador”. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela PREVISO – Fundo Municipal de Previdência 

dos Servidores do Município de Sorriso/MT para: i) reconhecer a omissão 

da sentença quanto à preliminar suscitada em contestação e, por 

corolário, acolher a tese de impugnação ao valor da causa, determinando 

a sua correção para R$ 69.528,24 (sessenta e nove mil, quinhentos e 

vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), com fundamento no art. 292, 

§§ 1º e 2º, do CPC; ii) reconhecer a contradição do julgado quanto à 

enfermidade que acomete a autora, ora embargada, nos moldes acima 

expostos. Por consequência, em razão dos efeitos modificativos dos 

embargos de declaração, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

FORMULADOS NA INICIAL e DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. REVOGO A LIMINAR DE ID. nº 11831561. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor correto da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de janeiro de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-88.2018.8.11.0040
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GISELE MARIA GOMES BARCELOS (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:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº. 1000767-88.2018.8.11.0040 Embargante: 

PREVISO – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de 

Sorriso/MT Embargada: Gisele Maria Gomes Barcelos Vistos ETC, A 

PREVISO – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores do Município de 

Sorriso/MT opôs Embargos de Declaração contra a sentença ID. nº 

17952707, que julgou procedentes os pedidos formulados pela 

autora/embargada, Gisele Maria Gomes Barcelos. Em apertada síntese, 

invoca omissão do julgado quanto: i) à apreciação do pedido nº 3 da 

contestação, pertinente à adequação do valor da causa ofertado pela 

demandante; ii) à análise do pedido de compensação das parcelas pagas 

à autora a título de auxílio-doença e as parcelas salarias concomitantes ao 

período reconhecido como invalidez laboral (item nº 5.4 da contestação); 

iii) à análise do pedido de reavaliação pericial da autora formulado no item 

nº 8 da contestação. Sustenta, ainda, contradição na sentença no ponto 

em que reconheceu, como base nos laudos periciais, que a autora é 

portadora da doença “espondilopatia/espondilose (CID M 47.9)”, 

enfermidade esta que não consta no rol do artigo 14, da LCM 170/2013, 

como causa de aposentadoria integral. Além disso, a concessão da 

aposentadoria na decisão ora embargada teve como fundamento o fato da 

demandante supostamente ser portadora de espondiloartrose (CID M 45), 

doença diversa daquela que acomete a autora espondilopatia/espondilose 

(CID M 47.9). Assevera que a perícia judicial foi expressa ao afirmar que 

autora não é portadora de nenhuma doença prevista no rol do art. 14 da 

LCM nº 170/2013, ao responder o quesito de nº 07: “O periciado (o) está 

acometido (a) de tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, 

neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou 

contaminação por irradiação? Não.” (ID. nº 14046158 - Laudo Pericial). 

Não obstante, a sentença concluiu pelo acolhimento dos pedidos 

formulados pela autora em total contradição com o laudo técnico, bem 

como, em plena contradição em seus próprios fundamentos, pois, ao 

mesmo tempo em que reconhece a enfermidade específica da requerente 

(espondilopatia/espondilose, CID M 47.9), concede o benefício 

previdenciário com base em outra enfermidade (espondiloartrose, CID M 

45). Por fim, sustenta contradição também quanto à data inicial da 

incapacidade da autora, pois, não obstante a perícia tenha reconhecido 

que o dia 22/03/2016 seja a data de outro diagnóstico (asma crônica), a 

sentença declarou que a data do início da incapacidade da requerente 

ocorreu no referido dia, em completa divergência com laudo judicial e sem 

qualquer motivação. Forte em tais argumentos pede o provimento dos 

embargos de declaração atribuindo-lhes efeitos infringentes. Intimada para 

apresentar contraminuta, a autora, ora embargada, quedou-se inerte. É o 

necessário. Decido. Os presentes aclaratórios merecem provimento. 01. 

Do valor da causa. Com relação ao valor da causa, observo clara omissão 

da sentença quanto à análise da preliminar suscitada na contestação. Com 

efeito, a autora ofertou à causa o valor de R$ 100.000,00 (seis mil reais), 

todavia, considerando a pretensão de condenação da autarquia requerida 

ao pagamento de prestações vencidas (desde 22/03/2016 até o 

ajuizamento da ação) e vincendas por prazo indeterminado, é de rigor a 

observância do disposto no art. 292, §§ 1º e 2º, do CPC: “Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) § 1º 

Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o 

valor de umas e outras. § 2º O valor das prestações vincendas será igual 

a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por 

tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma 

das prestações”. Deste modo, considerando que no momento da 

distribuição da demanda o valor do seu salário-base para fins de 

concessão de auxílio doença era de R$ 1.931,34 (mil, novecentos e trinta 

e um reais e trinta e quatro centavos), o valor das 24 (vinte e quatro) 

prestações vencidas era de R$ 46.352,16 (quarenta e seis mil, trezentos e 

cinquenta e dois reais e dezesseis centavos) e as prestações vincendas, 

equivalentes a outros 12 (doze) meses, correspondia a importância de R$ 

23.176,08 (vinte três mil reais e cento e setenta seis reais e oito 

centavos). Consequentemente, o valor adequado à causa é de R$ 

69.528,24 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e 

quatro centavos). Evidente, pois, a omissão da sentença quanto ao tema, 

sanável pela presente via dos embargos de declaração. 02. Contradição 

da sentença quanto à enfermidade da autora/embargada. Há manifesta 

contradição na sentença quanto ao reconhecimento da enfermidade e 

consequente incapacidade da autora/embargada, o que implica na 

necessidade evidente de atribuição dos efeitos infringentes aos presentes 

aclaratórios. Nos quesitos formulados pela autora, ora embargada, o 

expert assim se manifestou no laudo pericial, verbis: “5. Existindo a 

incapacidade laboral e ou social, queira o Sr. Perito responder: (...) b) a 

incapacidade é total e permanente? Não, pois a periciada não apresenta 

nenhuma limitação funcional importante das articulações acometidas, 

referindo apenas dor, que pode ser controlada. c) a incapacidade é 

multifuncional? Não, pois a paciente pode realizar outras atividades que 

não envolvam o esforço realizado na atividade prévia”. Mais adiante, em 

resposta ao quesito de nº 7, o perito respondeu, verbis: “7. Considerando 

os achados no quesito 1 e a idade de 54 anos, queira o Sr. Perito 

esclarecer ao juízo se o autor apresenta condições físicas e psicológicas 

para ser readaptado em outra função? Se positivo, indicar para quais 

funções, considerando se tratar de funcionário Público Municipal. Sim, pois 

como periciada mesmo relatou durante entrevista, já realizava outras 

atividades administrativas ou em recepção”. Quanto aos quesitos 

formulados pela embargante, convém transcrever os de nº 1 e 7, verbis: 
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“1 – Indicar as doenças da qual a periciado (a) é portador (a) (Nome e 

CID)? M17 - gonartrose M54.5 - dor lombar baixa M43.1 - espondilolistese 

M47.9 - espondilose M51.3 – degeneração discal E66.9 – obesidade não 

especificada M35.9 – comprometimento sistêmico não especificado do 

tecido conjuntivo (...) 7 – O periciado (o) está acometido (a) de 

tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, 

cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 

de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado 

avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por 

irradiação? Não”. Como se observa, o laudo pericial é claro e evidente em 

afastar a incapacidade total e permanente da autora, bem como, é taxativo 

em atestar que a postulante não é portadora de qualquer enfermidade 

listada no art. 14, da LCM nº 170/2013, que lhe daria o direito à 

aposentadoria com proventos integrais, nos termos do art. 12, inciso I, do 

referido diploma normativo: “Art. 12º Os servidores abrangidos pelo 

regime do PREVISO serão aposentados: I - por invalidez permanente, 

sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 

decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, 

contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14”. “Art. 14. O segurado, 

quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 

nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte 

deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, 

contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina 

especializada) ou quando vítima de moléstia profissional ou de acidente do 

trabalho, especificado no art. 15, que o invalide para o serviço, terá direito 

à aposentadoria integral”. As enfermidades que acometem a parte autora, 

conforme a perícia são: M 17 - Gonartrose (artrose do Joelho); M 54.5 - 

Dor lombar baixa; M 43.1 - Espondilolistese; M 47.9 - Espondilose não 

especificada; M 51.3 – Outra degeneração especificada de disco 

intervertebral; M 35.9 - Comprometimento sistêmico não especificado do 

tecido conjuntivo; E 66.9 - Obesidade não especificada. Em momento 

algum o laudo pericial atestou que a postulante é portadora de 

espondiloartrose anquilosante, esta sim, enfermidade incapacitante e 

ensejadora da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Em 

sua conclusão, o expert ainda ponderou, verbis: “paciente portadora de 

doenças ortopédicas degenerativas em coluna e joelho acompanhadas de 

obesidade, que agravam as dores devido à sobrecarga e 

‘comprometimento sistêmico não especificado do tecido conjuntivo’ 

(lúpus?), podendo se não controlado aumentar a degeneração. Periciada 

aguardando cirurgia bariátrica pelo SUS. Apresenta limitações devido às 

patologias descritas e à sua atividade que envolve caminhadas diárias sob 

exposição solar o que pode agravar o quadro, estando incapacitada para 

a atividade de agente de saúde, porém, como a periciada mesmo relatou, 

exercia outras atividades internas, as quais pode continuar exercendo. 

Ainda, após a realização de cirurgia bariátrica e a consequente diminuição 

do peso as patologias ortopédicas serão mais facilmente controladas, 

diminuindo a dor e a evolução das doenças”. Manifesta, portanto, a 

contradição da sentença ao reconhecer patologia da autora não atestada 

em laudo pericial, circunstância que implica na necessidade imperiosa de 

reforma do julgado, em razão da atribuição dos efeitos infringentes aos 

aclaratórios. Deste modo, os presentes embargos declaratórios estão 

suficientemente alicerçados nas hipóteses do art. 1.022, incisos I e II, 

parágrafo único, inciso II e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, verbis: “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; Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: (...) II 

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”. “Art. 489. 

São elementos essenciais da sentença: (...) § 1º Não se considera 

fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 

ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos 

no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 

julgador”. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pela PREVISO – Fundo Municipal de Previdência 

dos Servidores do Município de Sorriso/MT para: i) reconhecer a omissão 

da sentença quanto à preliminar suscitada em contestação e, por 

corolário, acolher a tese de impugnação ao valor da causa, determinando 

a sua correção para R$ 69.528,24 (sessenta e nove mil, quinhentos e 

vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), com fundamento no art. 292, 

§§ 1º e 2º, do CPC; ii) reconhecer a contradição do julgado quanto à 

enfermidade que acomete a autora, ora embargada, nos moldes acima 

expostos. Por consequência, em razão dos efeitos modificativos dos 

embargos de declaração, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 

FORMULADOS NA INICIAL e DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. REVOGO A LIMINAR DE ID. nº 11831561. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor correto da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se. Após, arquive-se com baixa na distribuição. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 30 de janeiro de 2020. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 217286 Nr: 8252-25.2019.811.0040

 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: LEILIANE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ OLIVEIRA CARRIJO - 

OAB:10385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, intime-se a autora na pessoa de seu advogado (a) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e RETIFICAR o valor da 

causa (art. 292, incisos II, do CPC), bem como, em igual prazo, 

COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS DIFERENÇAS DAS CUSTAS DE 

DISTRIBUIÇÃO, sob pena de extinção (art. 321, do CPC).Nada postulado, 

certifique-se.Após, conclusos.Sorriso-MT, 27 de janeiro de 2020.Valter 

Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 17135 Nr: 1150-11.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANORTE MEC. E AUTO PEÇAS NORTE 

LTDA, JOSE DIVINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico, OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

da presente execução fiscal e por consequência JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso II, do NCPC.Sem custas e honorários.Transitada em 

ju lgada ,  ao  a rqu ivo  de f in i t i vo .Pub l i que -se .  I n t imem-se . 

Cumpra-se.Sorriso-MT, 31 de outubro de 2019.Valter Fabrício Simioni da 

SilvaJuiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LISBOA MICHELETTI (REU)

AILTON RAFAEL SILVA DE MORAIS (REU)

GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000642-52.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLAUDINEY DA 

SILVA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEX SANDRO 

MONARIN POLO PASSIVO: GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 
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para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 6 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: 1000643-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000643-37.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JULIANO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

17/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 6 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: 1002548-14.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE ALVES DE MELO (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:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002548-14.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS 

Data: 29/01/2020 Hora: 09:50 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000646-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAULINO DEGRACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000646-89.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:RAULINO 

DEGRACIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

10/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005462-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER APARECIDO PERUZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. DALPIVA - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 27 de MARÇO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005462-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER APARECIDO PERUZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. DALPIVA - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes (reclamante e 

reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 27 de MARÇO de 2019, às 11:10 horas, nesta Comarca, ficando 

a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005647-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BARBOSA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DCL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Processo: 1005647-89.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimen o ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) de que foi designado 29 DE 

JANEIRO DE 2020 ÀS 11:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. Sorriso/MT, 16 

de agosto de 2019 Cristiane V. Kuhn Tecnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-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: 1002368-95.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante(advogado) de que foi designado o 14 DE 
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AGOSTO DE 2019 ÀS 08:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono 

cientificado de que deverá trazer a parte exequente independente de sua 

intimação. Sorriso/MT, 15 de Abril de 2019. Cristiane V. Kuhn Tecnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004904-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YAN CRUZ DA CUNHA (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))

 

Processo: 1004904-79.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 04/12/2019 Hora: 15:00 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004502-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAILANE SOUSA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 13 de 

NOVEMBRO de 2019, às 09:00 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004826-85.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1004826-85.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID n. 28912014 para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004971-44.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAILSON CARDOSO MOREIRA (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))

 

Processo: 1004971-44.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 04/12/2019 Hora: 18:40 .

Despacho 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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000629-53.2020.8.11.0040. REQUERENTE: JANAINA BARBOSA DA 

SILVA REQUERIDO: OI S/A, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome; b) Comprovante de endereço 

em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000648-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELWEISS AIR AG (REQUERIDO)

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REQUERIDO)

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000648-59.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JAIR JEFERSON 

FRASSON JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVANI PEREIRA 

SILVA POLO PASSIVO: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 15:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 6 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: 1000649-44.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA POSSAMAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDELWEISS AIR AG (REQUERIDO)

DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REQUERIDO)

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000649-44.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:SABRINA 
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POSSAMAI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDIVANI PEREIRA SILVA 

POLO PASSIVO: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 6 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: 1006155-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ANSELMO DOS SANTOS KLAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006155-69.2018.8.11.0040 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 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, 06 de fevereiro de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002399-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO SEBASTIAO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n.º 

1002399-52.2018.8.11.0040 Certifico nos termos da Legislação vigente 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA 

para Informar os dados BANCÁRIOS, ou seja, Banco, Agência, Conta 

Corrente e CPF do Executado para transferência do valor, vez que a 

penhora é feita pelo CPF e para devolução necessita dos referidos dados 

do valor bloqueado via BACENJUD. Sorriso/MT, 6 de fevereiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005102-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIDE FRANCISCA DE ASSIS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1005102-19.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID n. 28657391 para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002831-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FERREIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002831-42.2016.8.11.0040 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 exequente (advogado), para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente a atualização do débito, nos termo da decisão de Id. 

23715666, para a expedição e Certidão de Habilitação do Crédito. 

Sorriso/MT, 06 de fevereiro de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDES GUIMARAES DE OLIVEIRA CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000669-35.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLEIDES 

GUIMARAES DE OLIVEIRA CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS POLO PASSIVO: AGUAS DE SORRISO 

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: 10/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001362-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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))

 

Processo: 1001362-87.2018.8.11.0040. 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 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, 06 de fevereiro de 2020. 

Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SLAVIERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1006433-36.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 
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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: 04/03/2020 Hora: 15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-94.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000678-94.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:KATIA ALVES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000679-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CASSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000679-79.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOSE MARIA 

CASSIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA 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: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 6 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: 1005338-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1005338-68.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamado (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: 18/12/2019 Hora: 11:20 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE BITENCOURT LAZEREIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MASCARELLO OAB - MT0011726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000692-78.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:FELIPE 

BITENCOURT LAZEREIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO 

MASCARELLO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000693-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA CRISTINA SIKORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000693-63.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CHEILA CRISTINA 

SIKORA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MONIKY APIO CARON POLO 

PASSIVO: UNIC SORRISO LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

03/06/2020 Hora: 09:50 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 6 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: 8010029-50.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010029-50.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME EXECUTADO: RONILSON ALVES DO NASCIMENTO Vistos etc. 

Intime-se o executado da penhora parcial realizada via Bacenjud. Quanto 

ao pedido retro (penhora de ativos junto aos Bancos Digitais Next, Nubank 

e Inter), estendo a decisão de Num. 27825350 aos referidos bancos 

digitais, procedendo, neste ato, com a assinatura dos ofícios 

apresentados pelo exequente, em atenção aos termos do Protocolo de 

Intenções realizado entre Juizado Especial e OAB na data de 31/01/2019. 

Proceda Senhora Gestora com o envio dos ofícios nos endereços 

indicados nos mesmos. No mais, intime-se exequente para juntada do 

ofício correspondente ao pleito endereçado à JUCEMAT. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000624-65.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000624-65.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROBSON PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Nos termos do 

Enunciado nº 97 do FONAJE, intime-se a exequente para que apresente 

planilha do débito excluindo-se os honorários advocatícios. Após, 

conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002394-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELMA DA SILVA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 14 de 

AGOSTO de 2019, às 10:10 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000695-33.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LEOCADIA WILK 

APIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA GRAMKOW 

POLO PASSIVO: PAULA 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-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

03/06/2020 Hora: 11:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000696-18.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIENE FATIMA DE OLVIEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000696-18.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARINEIVA 

HOFFMANN - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: AURIENE FATIMA DE OLVIEIRA 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: 17:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000697-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO LEANDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000697-03.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EZIDIO LEANDRO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALAN EDEN LUVISA DA 

ROCHA, RAFAEL ANGELO DAL BO POLO PASSIVO: MOVEIS ROMERA 

LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 10/06/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 6 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: 1003874-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FANTIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MANTOVANI PEREIRA (REQUERIDO)

RODRIGO CALÇA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte Reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 16 de 

OUTUBRO de 2019, às 11:30 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003874-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FANTIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MANTOVANI PEREIRA (REQUERIDO)

RODRIGO CALÇA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1003874-09.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID. n. 28936666 para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO LISBOA MICHELETTI (REU)

AILTON RAFAEL SILVA DE MORAIS (REU)

GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000642-52.2020.8.11.0040 Reclamante: CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA 

Reclamado: GESSICA LISBOA MICHELETTI - ME e outros (2) Vistos etc. 

Considerando o cenário fático narrado na inicial, aliado aos princípios da 

autonomia e abstração, postergo a análise da tutela de urgência para após 

o prazo de contestação. Designe-se data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes, devendo a data da audiência ser alocada na 

pauta prevista para o mês de março. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY SILVA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1002008-34.2017.8.11.0040 Reclamante: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME Reclamado: SUELY SILVA SANTOS Vistos etc. Indefiro, por ora, o 

pedido de penhora BACENJUD retro, eis que o feito já está garantido pela 

penhora de Num. 17756191. Nesta toada, intime-se o exequente para 

esclarecer, no prazo de 15 dias, se pretende a adjudicação dos bens 

penhorados, a expropriação através de leilão judicial ou se não tem 

interesse nos bens penhorados, com o que haverá o levantamento da 

penhora. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010406-84.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA DALA VALLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010406-84.2013.8.11.0040 Reclamante: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

Reclamado: ANA CARLA DALA VALLE Vistos etc. Antes de analisar o 

requerimento retro, intime-se a exequente para, querendo, ajustar-se ao 

Protocolo de Intenções firmado entre este Juizado Especial e a 17ª 

Subseção da OAB/MT em 31/01/2020, no prazo de quinze dias. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010504-35.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOISIANE 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. 

8010504-35.2014.8.11.0040 Reclamante: MARCIA DA SILVA MESQUITA 

GRUDKA Reclamado: JOISIANE DA SILVA Vistos etc. Intime-se a 

exequente para, no prazo de cinco dias, requerer o que de direito, visto 

que nunca houve tentativa de bloqueio de bens via BACENJUD/RENAJUD 

neste feito, mas tão somente busca de endereços, sob pena de extinção. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010509-57.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS ARAUJO PEREZ DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010509-57.2014.8.11.0040 Reclamante: MARCIA DA SILVA MESQUITA 

GRUDKA Reclamado: MARIA DE JESUS ARAUJO PEREZ DA COSTA 

Vistos etc. Antes de analisar o requerimento retro quanto à expedição de 

ofício aos bancos digitais, intime-se a exequente para, querendo, 

ajustar-se ao Protocolo de Intenções firmado entre este Juizado Especial e 

a 17ª Subseção da OAB/MT em 31/01/2020, no prazo de quinze dias. Em 

consulta ao Sistema RENAJUD, restou infrutífera a localização de bens em 

nome da executada (extrato anexo). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007451-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARME CABELEIREIROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo n º. 

1007451-92.2019.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: CHARME CABELEIREIROS LTDA - 

ME Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo líquido, 

certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE 

INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado bloqueio com sucesso, independentemente de auto 

de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, 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. Apresentada 1) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 2) TRANSCORRIDO O PRAZO 

SUPRACITADO, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA 

CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 3) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADOS EMBARGOS no prazo legal 

(art. 53, §1º, da Lei 9.099/95), MUITO MENOS A MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Restando infrutífera a penhora on line, DEFIRO, desde já, o pedido de 

PENHORA DE VEÍCULOS, devendo ser procedida a devida RESTRIÇÃO DE 

TRANSFERÊNCIA DO(S) VEÍCULO(S) LOCALIZADO(S) VIA SISTEMA 

RENAJUD. Efetivada a penhora de veículos via RENAJUD, lavre-se o 

TERMO DA PENHORA, na forma do art. 845, § 1º, do NCPC. Após, 

expeça-se mandado de AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO, inclusive da penhora 

levada a efeito, bem como, caso haja requerimento nesse sentido, nos 

termos do art. 840, §§ 1º e 2º, do NCPC; de REMOÇÃO, ficando o 

EXEQUENTE como DEPOSITÁRIO. Consigne-se, desde já, que SE a 
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PENHORA atingir BEM GRAVADO com ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, deverão 

ser INTIMADOS OS INTERESSADOS (ônus do exequente), na forma e sob 

as penas dos arts. 799, inc. I; c/c; 835, § 3º; 889, inc. V; e 903 § 5º, inc. I, 

ambos do NCPC. Assim, deverá ser oficiado ao DETRAN e, 

sucessivamente, ao AGENTE FINANCEIRO, solicitando informações a 

respeito do credor (ao DETRAN) e da dívida (ao agente financeiro) ainda 

existente sobre o veículo, bem como noticiando (ao agente financeiro) a 

constrição levada a efeito neste feito, sem prejuízo de outras consultas a 

cargo do exequente acaso os ofícios sejam insuficientes. Ademais, SE 

constatadas PENHORAS ANTECEDENTES, o EVENTUAL LEVANTAMENTO 

do montante, após alienação judicial, OBEDECERÁ À ORDEM DAS 

RESPECTIVAS PENHORAS/PRELAÇÕES (art. 908, caput e seu § 2º, do 

NCPC), devendo, ainda, ser INTIMADO O(S) CREDOR(ES) com PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA (art. 889, inc. V, do NCPC). Sem prejuízo, 

efetivado o BLOQUEIO DE VALORES OU VEÍCULOS, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, seguindo data estabelecida pelo sistema, 

oportunidade em que o executado poderá OFERECER EMBARGOS, nos 

termos do artigo 53, §1º, da Lei 9.099/95. Restando INFRUTÍFERAS 

AMBAS AS PENHORAS (BACENJUD e RENAJUD), intime-se a exequente a 

INDICAR BENS PENHORÁVEIS em dez dias, sob pena de EXTINÇÃO. 

Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). 

Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de penhora, 

conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-67.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVITE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

EDILSOM RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010002-67.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: ALVITE JOSE DA SILVA, 

EDILSOM RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Antes de analisar o pleito 

retro, intime-se o exequente para readequar seus cálculos observando os 

valores e termos do acordo realizado em audiência de Num. 892341 e/ou 

tomar por base o último cálculo realizado nos autos (Num. 3209887 – 

17/10/16), atualizando-o daquela data até a presente. Após, conclusos. 

Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000739-57.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GLEICIANE DA CONCEICAO 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Em que pese a manifestação 

retro, verifica-se que o comprovante de pagamento do acordo 

encontra-se acostado no Num. 12107189, realizado diretamente na conta 

do procurador da requerente. Sendo assim, deixo de analisar o pleito 

retro, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010935-69.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO TIBIRISSA NOVA MARINGA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS EUGENIO OAB - MT0016674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DE GODOY BUENO OAB - SP0276434A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010935-69.2014.8.11.0040 Reclamante: AUTO POSTO TIBIRISSA NOVA 

MARINGA LTDA - ME Reclamado: ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI Vistos 

etc. O exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica 

da executada (Num. 21784090), sob a arguição de abuso da 

personalidade jurídica e ocultação patrimonial, indicando o nome dos 

sócios, pugnando pela busca do endereço atualizado deles ou intimação 

via advogado da pessoa jurídica executada, consoante procuração 

juntada nos autos. Pois bem, para busca de endereços é indispensável a 

indicação do CPF dos sócios da executada, motivo pelo qual oportunizo a 

indicação de tal informação, no prazo de 15 dias. Registro, por oportuno, 

que a intimação para a desconsideração da personalidade jurídica deve 

ser pessoal aos sócios e não na pessoa do advogado constituído pela 

pessoa jurídica executada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA CRISTINA SIKORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000693-63.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CHEILA CRISTINA SIKORA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de reclamação na 

qual busca a parte autora, em sede de liminar, seja disponibilizada, pela 

requerida, a colação de grau em 10/2/2020, à autora, pois sustenta que 

concluiu toda a grade curricular, não havendo que se falar em cursar a 

matéria que se encontra pendente – Estudo Dirigido – Marketing Digital. No 

que tange à medida de urgência pretendida, verifica-se ser de rigor seu 

indeferimento. Isso porque, embora a autora sustente que concluiu toda a 

grade curricular, fato é que em consulta à referida grade, no Num. 

28950150, verifica-se que não houve a realização da matéria Estudo 

Dirigido –Marketing Digital, no 8º Semestre. Outrossim, embora a autora 

sustente que a referida matéria não consta na grade curricular de sua 

colega, fato é que ao comparar a grade curricular de Num. 28950149 com 

a da autora, constata-se que muitas matérias divergem, inclusive, o 

próprio Estudo Dirigido realizado pela colega da autora no 8º semestre. 

Ademais, todos os semestres consta como matéria um Estudo Dirigido, 

não havendo demonstração, nessa fase de cognição sumária, que 

somente no 8º Semestre não seria disponibilizada referida matéria “à 

cursar” à parte autora. Portanto, incabível o acolhimento do pedido da 

autora, nessa fase de cognição sumária, razão pela qual INDEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004912-27.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON ARAUJO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA 1004912-27.2017.8.11.0040 

AIRTON ARAUJO DE OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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. Informado 

os dados bancários, proceda-se com a expedição do alvará judicial para 

transferência dos valores à conta bancária a ser indicada pelo exequente. 

Na sequência, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005156-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005156-19.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE ALEXANDRE 

REQUERIDO: FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP Vistos etc.. 

Trata-se de Reclamação na qual a parte autora alega que o Reclamante foi 

atendido via SUS pela parte requerida, e que menos de 30 dias após a 

última consulta teve seu estado agravado, razão pela qual procurou 

novamente a requerida, constatando que precisava fazer com urgência a 

retirada da próstata, mas foi informado que a requerida não estaria mais 

prestando serviços pelo SUS e que o paciente teria que fazer o 

procedimento mediante o respectivo pagamento. Aduz o requerente que 

diante da urgência autorizou a cirurgia, que foi feita sem as devidas 

precauções, pois sequer um exame de ultrassom foi realizado, e que após 

iniciada a cirurgia se constatou que não seria possível a retirada da 

próstata, que era o objetivo do procedimento, e que não suficiente, foi 

encaminhado para Cuiabá para dar continuidade ao tratamento, sendo lá 

informado que em razão do procedimento cirúrgico não poderia ele se 

submeter à radioterapia, o que levou ao agravamento do quadro do autor. 

Sobre os prejuízos materiais, afirma o autor que além do valor de 

R$15.857,65 cobrados pela requerida em razão da cirurgia teve também 

que desembolsar R$2.700,00 com injeções de hormônios, as quais após 

ser transferido para Cuiabá passaram a ser fornecidas gratuitamente, e 

diante da cobrança pelos serviços que deveriam ser gratuitos, e pelo 

agravamento do seu quadro requer indenização por danos morais. A 

requerida por sua vez sustenta que é entidade filantrópica, que realmente 

de início atendeu o autor via SUS, e que no dia 11/01/2018 informou aos 

pacientes que estariam suspendendo os serviços prestados em razão de 

falta de repasses governamentais, e que neste mesmo dia o requerido 

procurou a requerida com agravamento do seu quadro e que diante da 

informação de que não seria atendido pela suspensão dos serviços 

requereu o contato particular do médico que o acompanhava e o procurou 

via particular, que o encaminhou para cirurgia, e que os procedimentos a 

partir daí se deram via particular, negando que houve recusa de 

atendimento e a inexistência de ato ilícito, defendendo que o procedimento 

cirúrgico foi correto, e que inexiste dano indenizável. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. De início, diante do falecimento do autor, defiro a 

substituição processual do requerente, por sua cônjuge Neusa Camargo 

Alexandre. Verifica-se no caso em tela que é incontroverso que o autor 

inicialmente foi atendido pela requerida via SUS, e que seu quadro de 

saúde se agravou, razão pela qual no dia 11/01/2018 procurou a 

requerida apresentando fortes dores e sangramento, e que nesta 

oportunidade a requerida informou que não estaria atendendo via SUS 

pois os serviços estavam suspensos. Também é incontroverso que o 

requerente precisando de atendimento pagou ao médico que vinha lhe 

atendendo, bem como pagou para fazer procedimento cirúrgico que lhe foi 

indicado, e ainda por injeções de hormônios, alegando a requerida que tal 

cobrança se deu por ter ele procurado o médico via particular. Sem 

maiores delongas aponto a controvérsia apresentada em contestação, a 

requerida em dado ponto sustenta que não houve negativa de atendimento 

ao autor quando a procurou, mas confirma que informou que os serviços 

via SUS estavam suspensos, e que por esta razão o contato do médico foi 

informado ao autor para que pudesse procurar via particular. Resta 

evidente por todo acervo dos autos que a requerida deixou de atender o 

autor quando este a procurou com muita dor e sangramento, e tanto era 

questão urgente que no dia seguinte o autor foi submetido a procedimento 

cirúrgico. Portanto não há que se falar que poderia o autor ter aguardado. 

Nitidamente, qualquer homem médio nas circunstâncias do autor ficaria 

fragilizado, não só pela dor física, mas pela angústia de saber como se 

daria o atendimento. O médico em questão emitiu declaração juntada pela 

requerida (Num. 17828310), na qual afirma que: “... o paciente já vinha 

com o diagnóstico de Adenocarcinoma de Próstata, gleason 07 e PSA total 

de 5,18ng/ml, e neste dia apresentava-se com queixas de dificuldade 

miccional e hematúria (sangramento na urina).” Destarte, é evidente que o 

autor se encontrava com diagnóstico de câncer de próstata, com dor e 

urinando com sangue, é indiscutível que se tratava de caso de 

emergência. Dito isto, saliente-se que embora a requerida alegue que 

estava com os serviços do SUS suspensos não trouxe qualquer 

comprovação concreta de tal fato. Já o autor colacionou aos autos 

reportagens veiculadas localmente (Num. 15172002) que traz a 

informação de que os serviços seriam suspensos, mas que ainda não 

estavam na data que o autor procurou a parte requerida. Portanto, pelo 

conjunto probatório, considerando as argumentações apresentadas, não 

restam dúvidas de que a requerida deveria ter atendido o autor, e que lhe 

foi negado o atendimento via SUS, e que fragilizado o autor autorizou 

fazer o procedimento via particular, procurou o médico após receber o 

contato dele da própria requerida, o que é inaceitável. Destaco ainda que 

com a defesa a requerida juntou o encaminhamento de Num. 17828308, no 

qual encaminha o autor para tratamento em Cuiabá via SUS. Ora, se é 

paciente particular, após cobrar do mesmo o encaminha para continuidade 

de tratamento como se fosse paciente do SUS, é incoerente e destaca a 

cobrança indevida. Destarte, não restam dúvidas de que é devia a 

devolução dos valores pagos tanto pela cirurgia quanto pelas medicações 

hormonais. Quanto à repetição do indébito, importa registrar que a 

repetição em dobro é aplicada quando houver (parágrafo único do art. 42 

do CDC): I – cobrança indevida; II – pagamento em excesso; e III – 

inexistência de engano justificável. No caso, a cobrança indevida restou 

devidamente demonstrada. No que tange o dano moral, é certo que o 

mesmo resta evidenciado diante da negativa de atendimento do autor e a 

exigência que este dispendesse de valores significativos para arcar com 

tratamento de câncer. Pois vejamos situação análoga ao caso em apreço: 

APELANTE(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 

APELADO(S): APELANTE(S): APELADO(S): ESPÓLIO DE CRISTIANO 

AUGUSTO SHERER ESPÓLIO DE CRISTIANO AUGUSTO SHERER UNIMED 

CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E M E N T A RECURSOS 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE - 

NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA 

MEDIANTE O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO AVASTIN – 

TRATAMENTO FORA DA BULA – OFF-LABEL - NEGATIVA INJUSTIFICADA 

– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM 

OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

DANOS MATERIAIS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE 

DESPENDIDOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE 

SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO. O 
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plano de saúde pode, por expressa disposição contratual, restringir as 

enfermidades cobertas, porém, não há falar em limitação dos tratamentos 

a serem realizados, inclusive os experimentais ou tratamento fora da 

indicação na bula (off-label). Diante da abusividade da negativa 

injustificada por parte do plano de saúde em não autorizar o tratamento 

médico prescrito (quimioterapia), os danos morais restam configurados. 

Precedentes do STJ. Há que ser mantida a verba indenizatória se ao 

arbitrá-la o julgador singular fixou-a em conformidade com os princípios da 

moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade. Se os danos 

materiais foram devidamente comprovados, conforme nota fiscal dos 

gastos com os medicamentos que deveriam ter sido fornecidos ao 

apelado, tal valor deve ser restituído. Em se tratando de sentença de 

cunho condenatório, os honorários devem ser fixados sobre o valor da 

condenação, nos termos do disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15.- (N.U 

0022864-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019, grifo 

nosso) RAC 0027244-07.2014.8.11.0041 APELANTE: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: ODETTE NOGUEIRA DE 

OLIVEIRA E OUTROS EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO 

RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA 

PARA ADMISSIMBILIDADE - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE 

COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE –SEQUELAS DE AVC 

HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, 

TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – 

COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL 

DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – ABUSIVIDADE – 

ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE 

PLANO DE SAÚDE – DONO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece de Recurso 

Especial Retido nos autos pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça, em 

razão de sua incompetência para admissibilidade. Descabe a alegação de 

que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de 

cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, 

se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem 

compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi 

categórico quanto ao estado de saúde da segurada (sequelas 

ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se em coma responsiva, 

traqueostomizada e alimentando-se por sonda) e a necessidade do 

tratamento home care com cuidados permanentes por equipe 

multidisciplinar. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação 

domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as 

partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se 

necessária à recuperação do paciente. A recusa injustificada da 

operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral , por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Não há falar-se em redução do quantum 

indenizatório fixado em R$ 8.000,00 pois em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigura-se compatível 

o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da 

condenação, pois em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC/15, 

mormente ao se levar em consideração o valor da condenação e o tempo 

que a ação tramitou (desde 2014), em que houve inclusive o falecimento 

da autora.- (N.U 0027244-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

Vice-Presidência, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019, 

grifos nossos) Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando o 

agravamento da fragilidade do requerente, as circunstâncias de angústia 

evidentemente presentes; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; considerando 

ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros 

jurisprudenciais alhures mencionados, estabeleço o valor da indenização 

em R$8.000,00, que entendo ser o mais justo e equânime ao caso. Posto 

isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito cobrado da parte autora, e CONENO a parte 

requerida à devolução em dobro dos valores cobrados e pagos pela parte 

autora (R$18.557,65), a serem atualizados pelo INPC a contar do desconto 

indevido e acrescido de juros legais desde o trânsito em julgado da 

presente sentença, nos termos da Súmula 188, do STJ, bem como 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, no montante de R$8.000,00 (oito 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. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 06 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007181-68.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Reclamante: MARIJANE 

FONTES DA SILVA Reclamado: CATIA CRISTIANE FERREIRA DA SILVA 

Processo nº. 1007181-68.2019.8.11.0040 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. Intime-se a 

executada para juntada do comprovante de pagamento das primeiras 

parcelas do acordo. Após, proceda-se com o levantamento dos valores à 

exequente, independentemente de nova conclusão. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005632-23.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL BALESTRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAUAN FIORIN GEBIN OAB - MT24849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005632-23.2019.8.11.0040. REQUERENTE: RAQUEL BALESTRIN 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos etc. Trata-se de embargos de 

declaração em face da sentença prolatada, sob a alegação de omissão, 

pois não condenou a requerida na restituição dos valores descontados no 

cartão de crédito referentes aos meses de setembro a dezembro/2019, 

que, somados aos demais descontos, totalizam o valor de R$4.607,96. 

Aduz, ainda, omissão quanto a aplicação da multa por descumprimento da 

tutela antecipada, bem como a má-fé da requerida em proceder com os 

descontos no seu cartão de crédito, aduzindo que os valores devem ser, 

portanto, ressarcidos em dobro, além de ser indenizada por danos morais. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 
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38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e, no mérito, lhes DOU 

PARCIAL PROVIMENTO. Isso porque, constata-se pela sentença proferida 

nos autos que, de fato, não constou quanto aos descontos vincendos do 

cartão de crédito da parte autora, o que, conforme informado pelo autor, 

se deram nos meses setembro a dezembro/2019. Sendo assim, retifico o 

dispositivo da sentença o valor devido de ressarcimento de valores, 

fazendo constar como sendo R$4.607,96. Quanto ao valor da multa por 

descumprimento da tutela antecipada, a mesma deve ser executada em 

petição própria não havendo, qualquer omissão na sentença quanto ao 

referido ponto. No que toca à restituição, em dobro, dos valores 

descontados no cartão de crédito da autora, 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) Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos 

de declaração manejados e lhes dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, 

para retificar o valor devido de restituição de valores à reclamada, 

fazendo constar como sendo R$4.607,96. PASSA A PRESENTE DECISÃO 

FAZER PARTE DA SENTENÇA DE NUM. 28577389. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003598-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERTEMINA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL ZANCHIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003598-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ERTEMINA DO PRADO 

REQUERIDO: MICHAEL ZANCHIN Vistos etc. Trata-se de indenização por 

danos morais em que a parte autora é locatária do réu e sustenta este 

pediu que ela desocupasse imóvel locado em 10 dias, ameaçando-a e 

ofendendo. A parte reclamada apresentou contestação negando a 

existência de ato ilícito. Designada audiência de instrução e julgamento, 

não foram inquiridas testemunhas. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que embora a parte requerida tenha 

alegado que sofreu danos morais, fato é que não comprovou suas 

alegações, sendo de rigor, portanto, a improcedência do pedido, mormente 

pelo fato de que é do autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do 

seu direito (art. 373, I, NCPC), pois vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA 

DE VEÍCULO E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PROVA 

DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ARTIGO 373, I DO CPC – 

DOCUMENTO UNILATERAL SEM FORÇA PROBANTE – ALEGAÇÕES SEM 

PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS 

MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Ao autor, incumbe o ônus da 

prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, 

inciso I, do CPC. Imprescindível a prova dos fatos invocados, e se o autor 

não se desincumbe do seu ônus probatório não é possível o acolhimento 

do pedido inicial, devendo ser julgado improcedente. (N.U 

0004242-54.2016.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, 

Publicado no DJE 27/08/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INCUMBE A 

AUTORA A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - ART. 333, 

I, CPC - APELO IMPROVIDO. Embora o Código de Defesa do Consumidor 

admita a inversão do ônus da prova , para pleitear indenização por dano 

moral por inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito, deve o 

autor provar pelo menos que seu nome foi inscrito naqueles cadastros, 

sob pena de improcedência da ação. (N.U 0078388-27.2006.8.11.0000, , 

ALBERTO PAMPADO NETO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/06/2007, Publicado no DJE 27/06/2007) Não tendo a parte 

autora trazido aos autos qualquer prova que demonstre que houve 

prejuízo extrapatrimonial e/ou prejuízo à honra da empresa, pessoa 

jurídica, como por exemplo, diminuição da clientela, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 06 de fevereiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005026-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOCENTER SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO LTDA - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005026-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: M 2 COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REQUERIDO: AUTOCENTER SERVICOS 

DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO LTDA - ME Vistos etc. A parte 

reclamante foi devidamente intimada para indicar o endereço da parte 

reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito, contudo, 

quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer qualquer contribuição 

para possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC, 

cancelando a audiência designada nos autos,. Sem custas. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004302-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEUDE RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004302-88.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ROSICLEUDE RODRIGUES 

LIMA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. A parte reclamante foi devidamente intimada 

para indicar o endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção do feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar 
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ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Ante 

o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do NCPC, cancelando a audiência designada nos 

autos,. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004296-81.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004296-81.2019.8.11.0040. REQUERENTE: IVAN DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

Vistos etc. A parte reclamante foi devidamente intimada para indicar o 

endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção 

do feito, contudo, quedou-se inerte, deixando de realizar ou fornecer 

qualquer contribuição para possibilitar o seu progresso. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, III, do NCPC, cancelando a audiência designada nos autos,. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 178449 Nr: 8110-89.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBIO DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280

 Processo: 8110-89.2017.811.0040 (178449)

Visto/DD

Considerando o atestado de fl. 61, restou por prejudicada a audiência 

anteriormente aprazada, assim, designo nova audiência para o dia 

19/03/2020 às 14:30hs.

Informe o juízo deprecante.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154650 Nr: 6201-46.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO JOSE SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LUCIA PEREIRA - 

OAB:33.547

 Certifico e dou que remeto o presente ao setor de matéria para imprensa, 

a fim de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, acerca da audiência que se 

realizará no dia 03/03/2020, com início às 14h45min, no fórum desta 

comarca de Sorriso/MT, bem como, para ter conhecimento do inteiro teor 

da decisão de fls. 85/88: “(...) Portanto, à luz da consagração de regras 

fundamentais previstas na Constituição Federal pelo novo CPC, como a 

duração razoável do processo; do sincretismo processual, autorizado 

expressamente pelo art.3º, do Código de Processo Penal ; do princípio da 

cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do CPC; de um tratamento 

paritário entre patronos atuantes em searas diferentes dos vários ramos 

do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do Processo, do que dispõe o artigo 

396-A, do CPP, determino a aplicação do artigo 455, do CPC, de sorte que 

caberá 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, aplicando-se, em todo caso, as 

regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do referido artigo (...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97551 Nr: 21-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, a 

fim de apresentar as razões recursais, no prazo legal.

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89964 Nr: 1589-07.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAN MASIERO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAM DOS 

SANTOS PUHL, para devolução dos autos nº 1589-07.2012.811.0040, 

Protocolo 89964, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132673 Nr: 6702-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZ, JBDRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JIUVANI 

LEAL - OAB:24645/0, KARINA ROMÃO CALVO - OAB:19370

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAM DOS 

SANTOS PUHL, para devolução dos autos nº 6702-34.2015.811.0040, 

Protocolo 132673, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Notificação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164035 Nr: 11561-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MATHIAS, CLÉO SEBASTIÃO 

AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JIUVANI LEAL - OAB:24645/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAM DOS 

SANTOS PUHL, para devolução dos autos nº 11561-59.2016.811.0040, 

Protocolo 164035, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 209738 Nr: 3393-63.2019.811.0040
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO INÁCIO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Processo: 3393-63.2019.811.0040 (209738).

VISTOS ETC.

Tendo em vista que o monitoramento eletrônico transcorreu o prazo de 06 

meses, indicado na decisão que o decretou, sem ocorrências de 

descumprimento, até onde se tem notícias, REVOGO O MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO de Antônio Inácio Souza.

Todavia, para proteger a integridade física e psíquica da vítima, aplico as 

seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

 A) Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de 

comunicação;

B) Proibição do réu se aproximar da vítima, devendo manter uma distância 

de 400 metros de distância dela.

 Comunique-se a presente decisão ao CRS local, bem como, intime-se a 

defesa técnica da presente decisão, que deverá comunicar o acusado 

para comparecer ao CRS local para a retirada do aparelho.

 Além, intime-se novamente a defesa do réu para que, dentro do prazo 

legal, apresente memoriais, sob pena de tomada das providências cabíveis 

ao caso.

 Sorriso/MT, 05 de fevereiro de 2020.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273787 Nr: 4113-19.2018.811.0055

 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: JOAO FIRMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 

10, Item 2.10.1 e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 e 

ss., procedo a INTIMAÇÃO da Ilustríssima Senhora advogada MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS COZER, OAB/MT 23.743, solicitando a 

devolução dos presentes autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo à nobre causídica que, não sendo atendida a 

intimação, será expedido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como 

aplicada as penalidades previstas no Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 314145 Nr: 13995-68.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CASSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE GALHARDO, YOSHINOBU 

NAKAMURA, CHOCO SAITO NAKAMURA, ROSA HISAKO INOUE, 

TAKAYUKI NAKAMURA, SHIZUE KOMIDO NAKAMURA, ADAYR KENKITI 

NAKAMURA, KIOSE INOUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Izique Chebabi - 

OAB:81635, Jose leonardo do Nascimento Oliveira - 

OAB:24949/OOAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora promoveu a qualificação dos demandados, na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC.

Dessa feita, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 

2020, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

Centro.

CITE-SE a parte demandada, nos endereços indicados à fl. 63 e INTIME-SE 

a parte autora por DJE acerca da solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 330997 Nr: 670-89.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTA PIAZENTIN GIMENES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o endereço 

eletrônico das partes, (b) a profissão da parte demandada, na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC, (c) promover o recolhimento das custas 

processuais e de distribuição e contadoria (fl. 33), sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Na mesma oportunidade, deverá a parte autora (d) esclarecer o veículo a 

ser apreendido, haja vista que, conforme se extrai do contrato de fls. 

07/08, o veículo descrito na exordial consta como “bem a ser excluído” e o 

veículo “Amarok CD Highline 4Motion 2.0” consta como “bem a ser incluído” 

e seus respectivos dados coincidem com os contidos à fl. 14.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 331811 Nr: 1239-90.2020.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO NUNES DE OLIVEIRA, DINORA SABINA 

SIMOES FRANCO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE MORETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 15 dias, 

EMENDAR a inicial a fim de (a) alterar o valor da causa, que deve 

corresponder ao valor total da execução, com o recolhimento das custas 

e taxas complementares, se houver, (b) indicar o seu endereço eletrônico, 

bem como (c) a qualificação do embargado Pedro Henrique Moreti, na 

forma disposta no art. 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286076 Nr: 13941-39.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. A. MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 413, 

diante da devolução da carta precatória (fls. 430/434), impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes para apresentarem suas razões finais, no prazo 

sucessivo de 15 dias, a começar pela parte autora.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286086 Nr: 13958-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO BALBINO GUIMARÃES JUNIOR, 

NUCLEO DO CORPO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286549 Nr: 14374-43.2018.811.0055

 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: UANDERSON ARAGÃO NABUCO, JUSSARA MARINHO 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONESIO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:19867/O

 Vistos. HOMOLOGO a desistência da oitiva das partes e testemunhas. 

DEFIRO o prazo de 05 dias para juntada de substabelecimento como acima 

requerido. JUNTE-SE cópia do acordão atinente ao processo crime a que 

se refere a sentença de fls. 147/152, inclusive eventual certidão de 

trânsito em julgado. Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo 

de 15 dias, apresentarem as RAZÕES FINAIS, a começar pela parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 234856 Nr: 903-91.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL SOBRINHO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE, derradeiramente, a parte exequente, pessoalmente e pela digna 

advogada, para, no prazo de 15 dias, promover a atualização da dívida, 

com a inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim 

como da multa, se ainda não incluída no cálculo, pugnando o que entender 

de direito para o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção, 

nos moldes do artigo 485, § 1º, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270049 Nr: 1101-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, VANESSA VIEIRA 

VERONEZE, V. V. VERONEZE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - 

OAB:26101/O, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - 

OAB:OAB/MT Nº 6177, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222/MT, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 (...) Posto isso, ADOTO as seguintes providências: III-) INDEFIRO o pedido 

para ser prestada caução em razão da soja já liberada para pagamento do 

arrendamento rural.” Se não bastasse, idêntico pedido fora novamente 

apresentado naquele feito (Código: 291556) e ora rechaçado justamente 

pela preclusão. Posto isso, ADOTO as seguintes providências: I-) 

INDEFIRO o pedido de fls. 1.442/1.460. II-) Por oportuno, INDEFIRO o pedido 

para a designação de audiência de conciliação para fins probatórios, 

como requerido à fl. 1.424, uma vez que a aludida solenidade não se 

presta a tal. Ademais, como já consignado às fls. 1.420/1.421-verso, a 

necessidade da prova oral será aferida após a apresentação do laudo 

pericial, quando, na audiência de instrução, se for o caso, a parte 

embargada poderá produzir as provas que entende cabíveis. Por outro 

lado, caso pretenda a designação de audiência de conciliação para a sua 

finalidade própria de composição amigável, bastará requerer nos autos. 

III-) Como as partes apresentaram os quesitos (fl. 1.424-verso e fls. 

1.439-verso/1.440), com o depósito dos honorários periciais pela parte 

embargante (fl. 1.441), a Secretaria da Vara deverá agendar data, hora e 

local para o início da perícia, encaminhando os quesitos apresentados 

pelas partes (fl. 1.424-verso e fls. 1.439-verso/1.440) e os apresentados 

pelo Juízo, como se vê às fls. 1.420-verso/1.421, COMUNICANDO-SE, 

ainda, às partes. Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes 

para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos autos. IV-) Como requerido 

às fls. 1.427/1.428 pelo “expert”, EXPEÇA-SE alvará para levantamento de 

50% dos honorários periciais. Observar a Secretaria de Vara que, 

independentemente de eventual juntada posterior de petição, a produção 

de prova pericial deve ser priorizada, mesmo porque, sem ela, não se 

avança para a resolução definitiva do feito, com o esclarecimento dos 

pontos controvertidos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271337 Nr: 2282-33.2018.811.0055

 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: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCON CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099, VANUSA SANTANA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, por 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito (fl. 126), 

acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% 

e de honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá 

ser alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo 

previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se 
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transcorrer “in albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a 

parte exequente para atualização da dívida, com a inclusão dos 

honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como da multa, se 

ainda não incluída no cálculo, oportunidade em que poderá requerer 

diretamente à Secretaria de Vara a expedição de certidão para fins e nos 

moldes do artigo 517, que servirá também para o objetivo previsto no 

artigo 782, § 3º, ambos do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273788 Nr: 4115-86.2018.811.0055

 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: HELIO CIRINO CAVALCANTE FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no Código de 

Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo 02, Seção 

10, Item 2.10.1 e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 e 

ss., procedo a INTIMAÇÃO da Ilustríssima Senhora advogada MARIA 

APARECIDA DOS SANTOS COZER, OAB/MT 23.743, solicitando a 

devolução dos presentes autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, esclarecendo à nobre causídica que, não sendo atendida a 

intimação, será expedido MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como 

aplicada as penalidades previstas no Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279059 Nr: 8282-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUAREZ LUCINDO DA SILVA, ESPOLIO DE 

FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA, OZEIAS PINHEIRO DA SILVA, 

JUCELIA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE JEZULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Considerando a certidão de fl. 219, EXPEÇA-SE mandado para a 

elaboração do auto de constatação, conforme determinado às fls. 

129/129-verso. Após a juntada do auto, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, apresentar as RAZÕES FINAIS, oportunidade em que 

poderá se manifestar acerca do auto de constatação. Após, 

ENCAMINHEM-SE os autos À DPE para apresentar as razões finais 

também no prazo de 15 dias, oportunidade em que poderá se manifestar 

acerca do auto de constatação e dos documentos acostados às fls. 

133/212. Por fim, AO MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191188 Nr: 7662-42.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FRANCISCO VITORINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294737 Nr: 20794-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCISIO FOLETTO PEREIRA - 

OAB:20686/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 145, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 145-verso/147, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297015 Nr: 22524-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE BELLA LINGERIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACINELI BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN PRISCILA ROCHA - 

OAB:22823/0, Maria Cozer - OAB:23.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298944 Nr: 23976-58.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMIA LUCIA DINIZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTONIO PANAZZOLO EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Lopes de Araujo 

Junior - OAB:4102, CLAITON LUIZ PANAZZOLO - OAB:OAB/MT 16.705

 Certifico que foram interpostos recursos de apelação no prazo legal às 

fls. 169/172 pela parte autora e às fls. 173/178 pela parte requerida. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados das partes para que apresentem as respectivas 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 291556 Nr: 18277-86.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Provisória->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - OAB:OAB/PR 24.858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681e 11210-A

 Vistos. (...) Posto isso, INDEFIRO os pedidos de fls. 236/238-verso. No 

mais, pelo malote digital, como se vê às fls. 255/261, fora comunicado 

diretamente pelo egrégio Tribunal de Justiça o conteúdo de acórdão para 
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cumprimento no vertente feito. Logo, pelo conteúdo do aludido “decisum” 

(fl. 261), a decisão prolatada no vertente feito fora mantida, de sorte que, 

com a persistência da medida cautelar, ADOTO as seguintes providências: 

I-) CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se o acórdão de fls. 257/261 

permanece hígido, ou seja: se não fora alterado ou se não se interpôs 

recurso em que fora deferido efeito suspensivo. II-) Após, se permanecer 

hígido, CUMPRA-SE a decisão de fls. 83/93, como determinado pelo aludido 

acórdão. III-) Uma vez cumprida a decisão, CERTIFIQUE a Secretaria de 

Vara se o pedido principal fora apresentado no prazo de 30 dias do 

primeiro ato de efetivação da cautelar, na forma do artigo 308 do CPC. IV-) 

Por fim, CONCLUSOS. No mais, a mera improcedência não pode implicar 

litigância ímproba. Afinal, muito embora absolutamente precluso o cerne da 

questão trazida, não chega, no momento, às raias da mencionada litigância 

ímproba. Posto isso, INDEFIRO o pedido para que seja imposta à parte 

requerida a pena por litigância de má-fé. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 292046 Nr: 18653-72.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, EMERSON ROBESON FRANCO, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Shioji Tiuman - 

OAB:21461/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, 

MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857, NAIRON CESAR DINIZ DE 

SOUSA - OAB:14034/MT

 Vistos. JUNTE-SE a carta de preposição apresentada pela parte 

demandada Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda. DEFIRO o prazo de 

15 dias para a seguradora juntar preposição e substabelecimento. No 

mais, OFICIE-SE ao Juízo anteriormente deprecado informando que as 

testemunhas Edineia Pereira Paulo e Tatiane de Almeida Martins já foram 

inquiridas nessa solenidade. CERTIFIQUE-SE o estágio atual da Ação Penal 

a que se refere o Inquérito Policial cujas cópias são juntadas às fls. 

304/357. Caso já haja sentença/acórdão prolatado, JUNTE-SE cópia. SAEM 

as partes intimadas para manifestarem, no prazo de 15 dias, sobre os 

documentos de fls. 304/357. AGUARDE-SE a oitiva das demais 

testemunhas por carta precatória. Após, com o devido cumprimento, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo sucessivo de 15 dias, apresentarem 

as RAZÕES FINAIS, a começar pela parte autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 309203 Nr: 10109-61.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA GRAMULHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 Vistos.

Como se sabe, o ônus probatório comporta a subdivisão em ônus 

subjetivo da prova e ônus objetivo da prova. O subjetivo constitui uma 

regra de conduta das partes, pois define quem é responsável por 

esclarecer determinado fato/alegação, ao passo que o objetivo, como 

regra de julgamento, na hipótese de insuficiência de prova e pela 

impossibilidade de o Órgão Judicante declarar o “non liquet”, implica 

julgamento contrário àquele que tinha o ônus subjetivo.

É lógico que não é do interesse público a prolação de sentença que se 

socorre do ônus probatório, pois, a todo evidência, prejudica a qualidade 

da prestação jurisdicional.

Bem por isso, o artigo 370 do CPC permite que o Juiz determine as provas 

necessárias para a resolução da lide.

 Assim sendo, na forma do artigo 357, § 3º, do CPC, DESIGNO audiência 

de saneamento do feito para o dia 10.03.2020, às 14h30min.

 O não comparecimento será interpretado que o ausente realmente não 

pretende produzir qualquer espécie de prova.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 322666 Nr: 20893-97.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE MORETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NUNES DA SILVA, DINORA SABINA 

SIMOES FRANCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a certidão de fl. 65, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do 

feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 303047 Nr: 4983-30.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA WAINER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 

TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Otavio Paim - 

OAB:25822-O/MT, Tassiane Agnes Detoffol Paim - OAB:OAB/MT 

25.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte exequente, com a manifestação de fls. 58/61, a 

instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da 

executada e, por conseguinte, atingir o patrimônio de seu sócio.

Pois bem.

 O artigo 133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para 

o processamento do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica, inclusive, quanto à hipótese de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, na forma do artigo 133, § 2º, do CPC.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) AUTUE-SE em autos apartados a petição de fls. 58/61, com os 

documentos que a instruem, juntando, ainda, cópia da vertente decisão.

II-) Nos autos que serão formados, INTIME-SE a parte autora/exequente 

para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço do sócio Paulo Cesar 

Nogueira Olyntho. Após, CITE-SE o aludido sócio para, no prazo de 15 

dias, manifestar e requerer as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 

do CPC.

 No mais, SUSPENDO o trâmite dos vertentes autos até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.

Por fim, vale dizer que a justiça gratuita deferida nos autos principais 

automaticamente se estende para o incidente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 304129 Nr: 6064-14.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA GRAMULHA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, FLAVIA GUTIERREZ BASTOS - 

OAB:OAB/MT20975

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 
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essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8305 Nr: 840-96.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMELINO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERNANDES PARENTE, 

MARILDA DE FÁTIMA BARRETO PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:RO/571, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT, 

Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 1235-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 6963-95.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 281-verso e 

em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110836 Nr: 1092-50.2009.811.0055

 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): ALTAMIR JOSE PADILHA, ELIANE APARECIDA 

DE SOUZA, PLÍNIO PERIOLO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - 

OAB:22096/O, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 241, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Várzea Grande, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - 

OAB:OAB/MT Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 

11210-A

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a 

decisão de fls. 1.020/1.021, com certidão de trânsito em julgado, dando 

conta que permaneceu hígida a decisão prolatada neste feito, 

oportunidade em que deverão manifestar sobre eventual extinção do 

cumprimento de sentença.

Não se desconhece que a parte demandada, como se colhe às fls. 

1.001/1.002, já defendeu a necessidade de se aguardar a sorte dos 

embargos de terceiro. Essa manifestação sequer chegou a ser apreciada 

porque partiu de premissa equivocada (fls. 1.017/1.017-verso). Dessa 

feita, oportuniza-se o esclarecimento no que a sentença dos embargos de 

terceiro influenciará na mera sentença extintiva do cumprimento de 

sentença a fim de auxiliar o Juízo na formação da sua convicção.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 311017 Nr: 11558-54.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

14/04/2020 às 14h30min.

Intimem-se as partes, a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e a da parte requerida em confissão 

e revelia.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 325092 Nr: 723-02.2007.811.0031

 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: CBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGDS, AFDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

06/05/2020, às 16h30mim.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, nos termos 

do art. 450, do Código de Processo Civil.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

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

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

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

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

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do NCPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325448 Nr: 22860-80.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVVF, AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA 

- OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR A PARTE AUTORA, na pessoa 

de seu advogado, para manifestar-se quanto à certidão do Sr. Oficial de 

Justiça (fls. 31), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Marcela de Souza Garcia Sguarezi

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329130 Nr: 25608-85.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDVLM, IVLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a autora na pessoa da sua advogada, para que 

manifeste acerca da certidão do oficial de justiça, juntada à fl. 57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280324 Nr: 9259-41.2018.811.0055

 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: LDSCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 25174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a), para que possa 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias, conforme segue transcrita: "CERTIFICO que em cumprimento 

ao mandado expedido pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito da Segunda Vara 

Cível, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, 

JAKSON FERREIRA DE SOUZA, uma vez que no dia 16/12/2019 às 10:05, 

dirigi-me ao endereço indicado no r. mandado e não o encontrei no local. 

Trata-se de um conjunto de quitinetes e uma das moradoras informou que 

não há morador com o nome do intimando. O referido é verdade e dou fé.", 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272026 Nr: 2714-52.2018.811.0055

 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: CQDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256945 Nr: 22216-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado, para que 

compareça no Hospital das Clínicas, localizado na Rua Sebastião Barreto, 

126-W, no dia 19 de maio de 2020 às 19:00 hs para que seja realizada a 

perícia médica com o Dr. Eli Ambrósio do Nascimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263501 Nr: 27360-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZGEFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER MARIANO GONÇALVES 

- OAB:22186/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177788 Nr: 19914-14.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HCG, ACSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação do(a) autor(a), para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, possa trazer aos autos, o cálculo atualizado do 

débito cobrado nestes autos.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295248 Nr: 21211-17.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO DE AZEVEDO SILVA - 

OAB:26444/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320897 Nr: 19506-47.2019.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDB, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a autora na pessoa da sua advogada, para que 

compareçam no Hospital da Clínicas, localizada na Rua Sebastião Barreto, 

126-W no dia 19 de maio de 2020 às 19 hs para realização da perícia 

médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305630 Nr: 7248-05.2019.811.0055

 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: ECG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCTDS, GODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tobias Chaves da Silva 

- OAB:218220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24415/O

 Certifico que, intimo o requerido na pessoa do seu advogado para que 

manifeste acerca do acordo de fls. 40/40-V no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25170 Nr: 1140-82.2004.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA FERNANDES TEIXEIRA, NILSON TEIXEIRA 

FRANCO, JOÃO TEIXEIRA FRANCO, HELENA TEIXEIRA DO NASCIMENTO, 

NEUZA TEIXEIRA DE ANDRADE, ARGEMIRO TEIXEIRA FRANCO, IZUMIRA 

TEIXEIRA CORSINO, MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS, CLAUDENOR 

TEIXEIRA FRANCO, CLAUDOMIRO TEIXEIRA, ODILIA TEIXEIRA BICUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MIGUEL TEIXEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135614 Nr: 5818-96.2011.811.0055

 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: RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDO, DMDO, RDGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA 

SERRA - OAB:

 Certifico, ante o pedido de desarquivamento, que nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que lhe é de direito, ressaltando que em caso de inércia, os 

autos retornarão ao arquivo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251048 Nr: 17597-38.2017.811.0055

 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: GRPDS, TEH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES 

- OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, LINDOLFO 

ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FRANCISMAR 

SANCHES LOPES, para devolução dos autos nº 17597-38.2017.811.0055, 

Protocolo 251048, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 2740 Nr: 707-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI, BERTOLDO BARCHEET 

ADVOGADOS ASSOSICADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRADEMIR VICENTE DE 

OLIVEIRA - OAB:5478/MT, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9.847-MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT

 Autos nº: 2740.

Vistos,

Luis Fernando Decanini requereu às fls. 725/727, o cumprimento da 

sentença em relação aos honorários de sucumbência.

O cumprimento de sentença foi recebido às fls. 728.

Bertoldo Barchet Advogados Associados requereu às fls. 729/732, o 

cumprimento da sentença em relação aos honorários de sucumbência.

 Às fls. 750/751 o exequente Luis Fernando Decanini requereu a penhora 

on line, a qual foi deferida às fls. 754, tendo sido bloqueado o valor de R$ 

77.366,24.

O Banco executado às fls. 758 apresentou impugnação alegando o 

excesso de execução.

 Às fls. 763/767 o exequente Luis Fernando Decanini se manifestou 

acerca do alegado excesso.

Na decisão proferida às fls. 770/774 foi parcialmente acolhida a 

impugnação de fls. 758, sendo fixado o valor do débito em R$ 26.579,35, 

determinada a expedição de alvará em favor do exequente e liberado o 

bloqueio do valor remanescente.

Nessa mesma decisão foi recebido o cumprimento de sentença de fls. 

729/732 apresentado por Bertoldo Barchet Advogados Associados.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 184 de 660



Às fls. 782 foi expedido o alvará em favor do exequente Luis Fernando 

Decanini.

O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

às fls. 790/792, alegando a existência de excesso de execução. 

Apresentou depósito caução no valor de R$ 65.099,29.

O exequente Bertoldo Barchet Advogados Associados se manifestou às 

fls. 794/795 acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

 Às fls. 797 João Carlos Hidalgo Thomé requereu o cumprimento de 

sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, passo a analisar a impugnação ao cumprimento de sentença 

apresentado pelo Banco do Brasil S.A., sendo certo que o excesso de 

execução encontra-se inserto no rol das matérias que podem ser 

discutidas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 525, incisos V, do Código de Processo Civil.

A parte executada alegou que o exequente Bertoldo Barchet Advogados 

Associados pretende o recebimento do valor de R$ 65.099,29, referente 

aos honorários de sucumbência de R$ 5.000,00 fixados em sentença que 

julgou extinto o cumprimento de sentença, bem como o valor de R$ 

1.000,00 arbitrado no Resp manejado por outro advogado (Luis Fernando 

Decanini), pelo STJ.

 Assim, sustentou que somente são devidos os honorários fixados na 

sentença e não os arbitrados pelo STJ, pois, não pode se beneficiar de 

decisão proferida em recurso que sequer foi parte e cuja condenação foi 

apenas em relação ao procurador da parte recorrida no Resp.

Pois bem.

 O art. 1005 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos 

aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por 

um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor 

lhes forem comuns”.

No caso em apreço, não existia litisconsórcio entre os patronos dos então 

executados quando da interposição do recurso especial, nem tampouco 

solidariedade, pois na decisão de fls. 665, que acolheu os embargos de 

declaração foi fixado o valor dos honorários sucumbenciais de forma 

individualizada a cada um dos patronos dos executados, no valor de R$ 

5.000,00 para cada.

 Desse modo, não sendo a hipótese de litisconsórcio e nem de 

solidariedade, o recurso interposto por Luis Fernando Decanini não 

aproveita aos demais, em homenagem ao princípio da personalidade do 

recurso.

Portanto, merece ser acolhida a alegação da parte executada de excesso 

de execução, uma vez que são apenas devido os honorários de 

sucumbência fixados em sentença.

Desse modo, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

790/792, para reconhecer o excesso na execução de R$ 58.534,60 e 

condeno o exequente Bertoldo Barchet Advogados Associados ao 

pagamento dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes 

traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor do excesso 

reconhecido.

 Do montante depositado às fls. 789v, converto em penhora o valor de R$ 

6.564,69 e correções (o valor de R$ 6.564,69 deverá ser corrigido pelo 

índice INPC desde o dia 19/07/2019 até a data da expedição do alvará), e 

determino a restituição do remanescente à parte executada, dando, assim, 

por satisfeita a obrigação.

 Expeça-se alvará em favor do exequente Bertoldo Barchet Advogados 

Associados (R$ 6.564,69 e correções) e do executado Banco do Brasil 

S.A. (valor remanescente depositado às fls. 789v).

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.

Por fim, considerando que os cumprimentos de sentenças apresentados 

pelos exequentes Luis Fernando Decanini e Bertoldo Barchet Advogados 

Associados tiveram as obrigações satisfeitas, devem ser extintos.

 Ante o exposto, diante da satisfação integral das obrigações, julgo 

extintos os cumprimentos de sentenças apresentados por Luis Fernando 

Decanini (fls. 725/727) e Bertoldo Barchet Advogados Associados (fls. 

729/732), com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Por fim, Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

797. Proceda-se as retificação na capa dos autos e junto ao distribuidor.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 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 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.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 304874 Nr: 6661-80.2019.811.0055

 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: VERA LUCIA DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO FRANCISCO JACOBY JUNIOR, 

ODONTOPREVI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS HENRIQUE PADILHA 

DE ALMEIDA - OAB:24.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 308.505, João Carlos de Lima Junior - OAB:142.452, 

PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - OAB:10304-MT

 Autos nº. 304874.

Vistos,

 A requerida Bradesco Saúde S.A. alegou às fls. 164/168 sua ilegitimidade 

passiva, alegando que o plano odontológico da parte autora foi contratado 

junto à Odontoprev, requerendo, assim, a extinção da ação com 

fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 A parte autora se manifestou às fls. 235/243, afirmando que por equívoco 

incluiu no polo passivo da ação a Bradesco Seguros S.A. como 

responsável pelo plano Bradesco Dental, pois, não havia qualquer 

informação do site acerca de sua incorporação pela OdontoPrev.

 Assim, requereu seja retificado o polo passivo para constar a OdontoPrev 

S.A., em substituição à Bradesco Seguros S.A.

 Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade da requerida Bradesco Saúde 
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S.A. (Bradesco Seguros S.A.) e, com fundamento no art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo em relação a ela e 

condeno a parte autora a pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 

98, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça 

concedida.

 Determino que seja incluído no polo passivo a requerida Odontoprev S.A., 

a qual compareceu espontaneamente aos autos, apresentando 

contestação às fls. 113/163.

 Não existem outras preliminares, 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 reputo pertinente a produção de prova pericial e prova oral, 

consistente no depoimento pessoal da parte autora e na inquirição de 

testemunhas, que deverão ser arroladas no prazo de 15 dias, contados 

da intimação desta decisão, caso ainda não tenham sido arroladas.

Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) existência de 

defeito na prestação de serviço; b) existência de culpa; c) existência de 

dano; d) nexo de causalidade entre o dano e o defeito e; e) culpa 

exclusiva da parte autora.

 Para a realização da prova pericial nomeio o Dr. Hugo Luciano de Almeida 

(Inscrição: MT-CD-1753), cirurgião dentista – clínico geral, podendo ser 

encontrado na Av. Bosque da Saúde, nº 888, Ed. Saúde, Sala 26, 

Cu iabá/MT,  Te l .  (65)  3027-5441 e  (65)  9 .9962-3113 , 

drhugoalmeida@gmail.com para realizar perícia, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários intimem-se as requeridas 

para depositarem judicialmente o valor dos honorários do perito, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 95 do CPC.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias e em seguida, intimem-se novamente as partes.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, voltem os autos conclusos para a designação de audiência de 

instrução.

Por fim, determino que os requeridos se manifestem, no prazo de 15 dias, 

acerca dos documentos juntados pela parte autora às fls. 245/252.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 299545 Nr: 258-95.2019.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tuliney Ferreira Mendes Borba 

- OAB:23744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 Autos nº: 299545.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargante: Serra Com. de Mat. para Const. Ltda e outro.

 Embargado: SICREDI Sudoeste MT/PA

 Vistos,

 Trata-se de Embargos à execução opostos por Serra Comércio de 

Materiais para Construção Ltda-EPP e Carlos Henrique Kasuhiro Munakata 

em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste 

MT/PA – SICREDI Sudoeste MT/PA, ambos devidamente qualificados.

A parte embargante alegou a existência de excesso de execução no valor 

de R$ 108.636,04, haja vista a cobrança de encargos abusivos.

 Aduziu que na cédula de crédito bancário B50630036-4, alterada para 

B50632920-6, C092337 e B30634304-3, foram cobradas comissão de 

permanência disfarçada (CDI + juros efetivos anuais), cumulada com juros 

moratórios e multa, acima daqueles contratados no período de 

normalidade.

Sustentou que no contrato B50632920-6, que está vinculado ao contrato 

B50630036-4 foram aplicados juros capitalizados sem que houvesse 

contratação.

 Assim, requereu a procedência da ação para que seja reconhecido o 

excesso de execução e para que a parte embargada seja condenada em 

litigância de má-fé.

 Por fim, requereu a concessão da gratuidade da justiça.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 30/200.

Às fls. 206 foi determinada a emenda da inicial para a parte embargante 

regular sua representação processual, juntando os respectivos 

instrumentos de procurações, bem como para conformar seu estado de 

hipossuficiência, juntando cópia da declaração de Imposto de Renda.

 Às fls. 208/209 a parte embargante apresentou emenda a inicial, juntando 

os documentos de fls. 210/224.

A inicial foi recebida às fls. 225, tendo sido indeferido o pedido liminar. Foi 

concedida a gratuidade da justiça.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos às fls. 42/50, 

alegando que apesar de constar nas Cédulas de Crédito Bancaria, a 

cobrança de encargos de inadimplência em percentuais correspondente 

ao CDI mais juros de 125% ao ano, para as CCB B50630036-4 e CCB 

B30634304-3, referidos encargos não foram cobrados da parte 

embargante na execução, sendo que conforma planilha de débito houve a 

cobrança de juros de mora de 1% ao mês, acrescido de multa de 2%.

Afirmou ainda que na Cédula de Crédito Bancária 30634304-3 foi pactuada 

expressamente a capitalização dos juros, sendo, assim, legal a sua 

cobrança.

Com relação à Cédula de Crédito Bancária C092337sustentou que os juros 

não foram capitalizados, conforme se infere da planilha de débito que 

instruiu a inicial.

 Requereu a improcedência da ação. Juntou os documentos de fls. 

270/271.

Às fls. 272 foi determinada a intimação das partes para informar quanto à 

pretensão em produzir outras provas, tendo as partes requerido às fls. 

274 e 275 o julgamento antecipado da lide.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já 

constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo 

sentença.

1 – Comissão de permanência e juros moratórios:

 A parte embargante alegou que na cédula de crédito bancário 

B50630036-4 - alterada para B50632920-6, C092337 e B30634304-3, 

foram cobradas comissão de permanência disfarçada (CDI + juros 

efetivos anuais), cumulada com juros moratórios e multa, o que seria uma 

prática abusiva.

 Sustentou ainda que a parte embargada teria aplicado, no período de 

inadimplência, encargos excessivos muito superiores ao período de 
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normalidade, em patamares acima de 125% a.a. à 144% a.a., cumulados 

com CDI e multa de 2%.

Pois bem. A cobrança de comissão de permanência vem sendo admitida 

quando expressamente pactuada, conforme orientação pacificada do STJ 

(Súmulas n.º 294 e 296), desde que não cumulada com outros encargos, 

inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o seguinte precedente da 

Segunda Seção do STJ:

“Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005) (Original sem grifo)

 No caso em apreço, a parte embargada alegou que apesar de constar 

nas Cédulas de Crédito Bancaria, a cobrança de encargos de 

inadimplência em percentuais correspondente ao CDI mais juros de 125% 

ao ano, para as CCB B50630036-4 e CCB B30634304-3, referidos 

encargos não foram cobrados da parte embargante na execução, sendo 

que conforma planilha de débito houve a cobrança de juros de mora de 

1% ao mês, acrescido de multa de 2%.

 Assiste razão à parte embargada.

 Em análise as planilhas de cálculo que instruíram a execução, relativas às 

cédulas de crédito bancário B50630036-4 (B50632920-6), C092337 e 

B30634304-3, não restou demonstrada a cobrança de comissão de 

permanência e nem a cobrança de juros nos patamares de 125% a.a. a 

144% a.a., conforme se infere das fls. 106, 139 e 169/171 dos presentes 

autos.

 Portanto, não há que se falar em excesso de execução neste aspecto.

 2 – Capitalização de juros:

A parte embargante sustentou que na cédula de crédito bancário 

B50632920-6, que está vinculado a cédula B50630036-4 foram aplicados 

juros capitalizados sem que houvesse contratação.

 No tocante à capitalização mensal dos juros, cumpre-me consignar que, 

se o contrato bancário foi confeccionado após a vigência da Medida 

Provisória n° 1963-17/2000 (reeditada sob o n° 2170/36), permitida está a 

capitalização mensal dos juros. Neste sentido colaciono os seguintes 

julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO 

INFUNDADA. MATÉRIA DE DIREITO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA 

PERICIAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA LIMINAR. CPC, ART. 285-A. 

POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 

973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 

24.9.2012).

2. Matéria de direito, que não demanda o reexame de cláusula contratual e 

dos elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia.

3. Cumprido esse requisito e havendo coincidência de entendimento entre 

as instâncias judiciais, passível a matéria de julgamento nos termos do art. 

285-A do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ. AgRg no REsp 

1415719 MA 2013/0359153-8. Quarta Turma. Ministra Maria Isabel Gallotti. 

Julgado em 17/12/2013. Publicado em 04/02/2014).

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

REVISIONAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. Nos termos da jurisprudência do STJ, não 

se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos 

contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao 

ponto. - Por força do art. 5º da MP 2.170-36, é possível a capitalização 

mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do 

Sistema Financeiro Nacional, desde que pactuada nos contratos bancários 

celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira 

medida provisória com previsão dessa cláusula (art. 5º da MP 

1.963/2000). Precedentes. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência, após o vencimento do débito, desde que pactuada e não 

cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios, 

e/ou multa contratual. Precedentes. Negado provimento ao agravo no 

Recurso Especial”. (STJ; AgRg-REsp 906.789; Proc. 2006/0265241-1; MS; 

Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 24/05/2007; DJU 

11/06/2007; Pág. 315).

 Em análise a cédula de credito bancário B50630036-4, cuja cópia está 

acostada às fls. 96/102 destes autos, constato que não houve a 

contratação de juros capitalizados e também não houve a previsão de sua 

cobrança no borderô de desconto assinado pela parte embargante às fls. 

103.

 Desse modo, conforme julgados acima, como não houve contratação 

expressa de capitalização de juros, sua cobrança é ilegal, devendo ser 

afastada.

 3 – Do afastamento da mora:

Em consonância com a orientação definida na decisão paradigma, RESP 

1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 

22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a 

seguinte:

“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na 

contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios 

abusivos na contratação.”

In casu, considerando que foram exigidos ilegalmente juros capitalizados 

na cédula de crédito bancário B50632920-6 (B50630036-4), os efeitos da 

mora devem ser afastados.

 Dispositivo:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 

pela embargante para declarar a ilegalidade da cobrança de juros 

capitalizados na cédula de crédito bancário B50632920-6 (B50630036-4), 

bem como afastar os efeitos da mora em relação à referida cédula.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 86 do Código 

de Processo Civil, ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para 

cada parte, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 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.

 Com o trânsito, translade-se cópia para a execução em apenso (Código 

270041), a qual deverá prosseguir de acordo com o que foi aqui decidido.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 302705 Nr: 4580-61.2019.811.0055

 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: SILAS LUCIO DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGGIN & CURSINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA 

- OAB:24.783/MT

 Autos nº: 302705.

 Natureza: Ação de despejo c.c. rescisão e cobrança.

 Requerente: Silas Lucio de Godoi.

 Requerido: Saggin & Cursino Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c. rescisão 

contratual, cobrança de aluguéis e acessórios ajuizada em 01/02/2019 por 

Silas Lucio de Godoi em face de Saggin & Cursino Ltda, ambos 

qualificados na inicial.

 Alegou a parte autora, em resumo, que em 01/01/2010 celebrou com a 

parte requerida contrato de locação comercial de imóvel, pelo valor inicial 
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de R$ 1.700,00, com término em 31/12/2014.

 Contou que diante da ausência de manifestação expressa das partes, 

tanto para a retomada do imóvel quanto pela entrega, a partir de 

01/01/2015 o contrato passou a vigorar por prazo indeterminado.

 Relatou que a partir de mês de março de 2017 a parte requerida passou a 

efetuar o pagamento dos aluguéis com atraso e de forma parcial, estando 

inadimplente desde o mês de julho de 2017, esclarecendo que o valor do 

aluguel no ano de 2017 era R$ 3.033,76 e no ano de 2019 era 3.262,00.

 Afirmou que a parte requerida também deixou de pagar os IPTU’s 

correspondentes aos anos de 2017 e 2018 e que ainda lhe é devido 15% 

sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.

 Assim, sustentou que o valor do débito até o ajuizamento da ação 

correspondia à R$ 82.259,61, requerendo, desse modo, a intimação da 

parte requerida para purgar a mora e caso não fosse realizado o 

pagamento, pugnou pelo deferimento de despejo.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 14/56.

 A inicial foi recebida às fls. 60.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 74), apresentou contestação 

às fls. 75/85 requerendo, inicialmente, a concessão da gratuidade da 

justiça.

 Impugnou o valor da causa, alegando que não foi considerado pela parte 

autora o pagamento realizado em 06/03/2018 de R$ 1.500,00, requerendo, 

assim, a correção do valor.

 No mérito, alegou que por questões alheias a sua vontade, não conseguiu 

arcar com o pagamento dos aluguéis, bem como afirmou que a parte 

autora deixou de deduzir pagamento realizado em 06/03/2018 de R$ 

1.500,00.

 Sustentou que se trata de estabelecimento de ensino, possuindo, assim, 

critérios específicos para o despejo.

 Ao final, pugnou pela improcedência da ação. Juntou os documentos de 

fls. 86/107.

 A contestação foi impugnada às fls. 108/112, ocasião em que a parte 

autora informou que a parte requerida desocupou o imóvel, pugnando pelo 

prosseguimento da ação apenas em relação à cobrança dos aluguéis e 

acessórios.

 Reconheceu o pagamento do valor de R$ 1.500,00, realizado em 

06/03/2018 e apresentou cálculo atualizado do débito, no montante de R$ 

80.447,11. Juntou a planilha de cálculo de fls. 113/114.

 Às fls. 116 foi determinada a intimação das partes para informarem 

quanto ao interesse em produzir outras provas.

 Às fls. 118 a parte autora requereu a oitiva dos representantes da parte 

requerida.

 Às fls. 120/121 a parte requerida se manifestou quanto à planilha de 

cálculo de fls. 113/114 afirmando que a parte autora atendeu seu pedido 

para que fossem corrigidos os valores e lançado o pagamento omitido.

 Confirmou que houve a desocupação do imóvel e informou seu novo 

endereço.

 Quanto às provas, requereu a oitiva da testemunha Rodrigo Carpenedo.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Diante da vasta prova documental e da ausência de controvérsia entre as 

partes quanto ao valor do débito, entendo ser dispensável a produção de 

prova oral requerida pelas partes, razão pela qual, indefiro os pedidos de 

fls. 118 e fls. 120/121.

 Assim, considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Antes de enfrentar o mérito cumpre-me analisar o pedido de gratuidade 

da justiça formulado pela parte requerida, bem como a impugnação ao 

valor da causa.

 A parte requerida requereu a concessão da gratuidade da justiça 

alegando que vem enfrentando sérias dificuldades financeiras em razão 

do inadimplemento de seus alunos e da situação precária que adquiriu a 

empresa.

 Acerca da gratuidade da justiça, o art. 98 do Código de Processo Civil 

estabelece que:

“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”.

 Dispõe ainda a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça 

gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

 Assim, a gratuidade da justiça também poderá ser conferida à pessoa 

jurídica, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas processuais, sem prejuízo da atividade empresarial, 

sendo certo que a presunção de hipossuficiência é aplicável apenas à 

pessoa natural.

 No caso em apreço, apesar da parte requerida alegar que está passando 

por dificuldades financeiras, não demonstrou sua impossibilidade de arcar 

com as custas processuais e nem de que poderia prejudicar a atividade 

empresarial.

 Desse modo, indefiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça 

formulado pela parte requerida.

 A parte requerida alegou, em sua contestação, a incorreção do valor da 

causa, afirmando que a parte autora deixou de deduzir o pagamento 

realizado em 06/03/2018 de R$ 1.500,00, sendo certo que na impugnação 

à contestação, a parte autora reconheceu o recebimento do valor.

 Assim, acolho a impugnação e corrijo o valor da causa para R$ 

80.477,11, conforme cálculo de fls. 113/114.

 Não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas, 

passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

 Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c.c. rescisão 

contratual e cobrança de aluguéis, IPTU’s dos anos de 2017 e 2018 e 

honorários advocatícios de 15%, oriundos da relação locatícia 

representada pelos contratos de fls. 23/36.

 No caso dos autos, verifico que restou incontroversa a contratação entre 

as partes e que o imóvel foi voluntariamente desocupado pela parte 

requerida, conforme informado na impugnação à contestação e 

confirmado às fls. 120/121 pela parte requerida.

 Desse modo, em razão da desocupação voluntária do imóvel pela parte 

requerida, ocorreu a perda superveniente do pedido de despejo e 

rescisão do contrato, devendo a ação ser julgada extinta com relação a 

estes pedidos.

 Quanto à cobrança dos aluguéis, IPTU’s e honorários advocatícios de 

15%, conforme se infere da contestação, a parte requerida apenas alegou 

que não foi deduzido o valor de R$ 1.500,00 referente ao pagamento 

realizado em 06/03/2018.

 Com efeito, a parte autora, em sede de impugnação à contestação, 

reconheceu o pagamento do montante e corrigido o valor da dívida, tendo 

a parte requerida concordado.

 Portanto, a medida que se impõe é o acolhimento parcial dos pedidos de 

cobrança formulados na inicial.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na 

inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento dos aluguéis 

descritos na planilha de cálculo de fls. 113/114 e demais que se venceram 

até a entrega do imóvel reformado, bem como os IPTU´s dos anos de 2017 

e 2018 e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, 

devendo os valores ser atualizados a partir dos respectivos vencimentos.

 Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, VI, do Código de Processo Civil em relação aos pedidos de 

despejo e rescisão de contrato.

 Em homenagem ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida a 

pagar por inteiro as custas e despesas processuais e ainda honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação com base 

no § 2º do art. 85 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.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 306049 Nr: 7543-42.2019.811.0055

 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: TAISA CLEMENTINO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO AGIPLAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Autos nº: 306049.

 Natureza: Ação rescisão c/c indenização.

 Requerente: Taisa Clementino dos Santos.

 Requerido: Banco Agibank S.A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de rescisão de contrato c.c. anulação de cláusula 

contratual c.c. repetição de indébito c.c indenização por danos morais e 

materiais com pedido de tutela de evidência ajuizada em 01 de março de 

2019 por Taisa Clementino dos Santos em face de Banco Agibank S.A., 

ambos qualificados nos autos.

 Alegou a parte autora, em resumo, que recebe benefício mensal de 

pensão por morte e, percebendo uma baixa em seu benefício, retirou um 

extrato de pagamento, ocasião em que constatou a existência de 

descontos a título de empréstimos/cartão de crédito realizados pela parte 

desde maio de 2017.

Afirmou que desconhece a origem do empréstimo via cartão de crédito em 

nome do Requerido, pois nunca contratou e tampouco recebeu o cartão de 

crédito.

Assim requereu a concessão da tutela de evidência para que a parte 

requerida suspenda a cobrança do cartão de crédito a título de reserva de 

margem consignável, bem como se abstenha de incluir seu nome nos 

cadastros de proteção ao crédito.

No mérito, pugnou pela rescisão do contrato de empréstimo consignado e 

a condenação da parte requerida em indenização por danos materiais e 

morais.

Por fim, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da 

prova.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 16/23.

Às fls. 24 foi determinada a emenda da inicial para que a parte autora 

declinasse o valor pretendido a título de danos morais.

A emenda foi realizada às fls. 26, tendo sido requerido o valor de R$ 

15.000,00 a título de danos morais.

A inicial foi recebida às fls. 27/29v, ocasião em que foi indeferido o pedido 

de tutela de evidência. Por outro lado, foi concedida à gratuidade da justiça 

à parte autora, deferida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e 

deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

 A parte requerida, pessoalmente citada (fls. 35v), apresentou 

contestação às fls. 36/51 requerendo, inicialmente, a retificação do polo 

passivo para constar Banco Agibank.

Preliminarmente, impugnou o valor da causa, alegando ser desproporcional 

os valores dos pedidos.

 No mérito, alegou a regularidade da contratação, sustentando que na 

ocasião da contratação do empréstimo a parte autora firmou uma proposta 

de adesão de multiprodutos, dentre eles, o cartão de crédito consignado.

 Informou que a parte autora realizou um saque em 14/10/2015, o qual foi 

autorizado por contato telefônico, bem como afirmou que o cartão foi 

utilizado em diversas compras.

 Assim, requereu a improcedência da ação. Juntou cópia do contrato e 

áudios de ligações.

 Às fls. 85 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes.

 Às fls. 88/104 a parte autora informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela 

de evidência.

 A contestação foi impugnada às fls. 110/126.

 Às fls. 127 foi determinada a intimação das partes para informarem 

quanto ao interesse em produzirem outras provas, tendo a parte autora 

informado às fls. 131 que não possuía outras provas para produzir. A 

parte requerida quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 132.

 Às fls. 133/137v foi informado o desprovimento do recurso de agravo de 

instrumento interposto pela parte autora.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Não havendo a necessidade de produção de outras provas, eis que as já 

constantes dos autos são suficientes ao deslinde da causa, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, julgo antecipadamente a lide, proferindo 

sentença.

 Inicialmente, determino a retificação do nome da parte requerida para 

Banco Agibank S.A., CNPJ nº 10.664.513/0001-50, conforme postulado na 

contestação, devendo ser realizada as retificações necessárias junto ao 

distribuidor e capa dos autos.

 A parte requerida impugnou o valor da causa, alegando que o valor dos 

pedidos são desproporcionais.

 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 requerida em dano material no valor de R$ 

9.882,18 e R$ 15.000,00 de dano moral, que totalizam o montante de R$ 

24.882,18, que foi atribuído ao valor da causa.

 Os valores pleiteados pela parte autora não se mostram excessivos, 

estando dentro dos padrões da razoabilidade.

 Portanto, rejeito a impugnação ao valor da causa.

 Não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas, 

passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da 

Constituição de 1988.

 A parte autora pretende a rescisão do contrato de empréstimo 

consignado e ainda a condenação da parte requerida em indenização por 

danos materiais, no valor de R$ 9.882,18 e em indenização por danos 

morais, no valor de 15.000,00, sustentando desconhecer a origem do 

empréstimo via cartão de crédito em nome da parte requerida.

Com efeito, a parte requerida, em sua contestação, logrou êxito em 

comprovar que em 21/07/2015 foi firmado com a parte autora o contrato nº 

798752, em que foram contratados os serviços de crédito pessoal, cartão 

de crédito, cartão de crédito consignado, conforme se depreende dos 

documentos de fls. 57/59.

A parte requerida também comprovou a utilização do cartão de crédito 

consignado pela parte autora, tendo juntado às fls. 60/64 cópias das 

faturas, bem como às fls. 65 comprovante de transferência de saque 

realizado via telefone.

 Foi ainda juntado pela parte requerida, a gravação de dois atendimentos 

telefônicos realizados à parte autora, sendo que no primeiro ela solicita 

informações acerca do cartão, se já foi enviado e o prazo de entrega, 

oportunidade em que o atendente respondeu suas dúvidas e ainda lhe 

esclareceu acerca da possibilidade de estar realizado o saque de valor 

por telefone.

 A segunda ligação se refere à solicitação da parte autora para a 

realização do saque por telefone, no valor de R$ 4.581,00, para ser 

creditado na conta bancária nº 4066-5, agência nº 2853, informações 

estas que corroboram com o comprovante de transferência juntado às fls. 

65.

 Apesar da parte autora ter alegado na impugnação à contestação a 

falsificação dos documentos juntados pela parte requerida, nenhuma 

prova produziu nesse sentido, sendo certo que a assinatura aposta no 

contrato é semelhante a do seu RG.

 A parte requerida ainda demostrou por meio das gravações das ligações 

que a parte autora demonstrava ter ciência da contratação, o que afasta 

sua alegação de que o empréstimo consignado e o cartão de crédito 

consignado foram contratados sem o seu conhecimento e consentimento.

Portanto, a parte requerida desincumbiu de seu ônus e comprovou a 

existência de contratação de empréstimo consignado e de cartão de 

crédito consignado com a parte autora, razão pela qual, os pedidos 

formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e 

condeno a parte autora a pagar custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando 

esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão 

da gratuidade de justiça.

 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, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 222678 Nr: 12179-56.2016.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEÍCULOS LTDA, BMB MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA, GRUPO MONACO - M DIESES CAMINHÕES E ONIBUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DA SILVA 

REZENDE - OAB:OAB/RJ 144.302, Ana Paula Duarte de Carvalho - 

OAB:107.848 OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:OAB/SP 138.688, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:12454, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Autos nº: 222678.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que ainda não foi apreciado o pedido de 

inversão do ônus da prova formulado pela parte autora na inicial.

 A relação jurídica estabelecida entre as partes se revela como de 

consumo, uma vez que as partes se enquadram respectivamente na 

qualidade de consumidor e fornecedor previsto nos arts. 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor.

 Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEFEITO EM 

CAMINHÃO “ZERO QUILÔMETRO”. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Nada obsta a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor no caso concreto, sobretudo envolvendo litígio por 

defeito em caminhão instaurado entre microempresa transportadora contra 

a revendedora e a fabricante do veículo, sendo evidente a disparidade 

técnica e econômica entre as partes. Assim, afigura-se correto o 

deferimento da inversão do ônus da prova, por ser medida que vai ao 

encontro da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo, 

tocando ao fornecedor (revendedora e fabricante) a prova de que o 

defeito inexiste, conforme artigo 12, §3º, inciso II, do Código de Defesa do 

Consumidor. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS. Agravo 

de Instrumento, Nº 70078037900, Décima Segunda Câmara Cível, Relator: 

Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 09-10-2018). g.n.

 Com efeito, um dos direitos assegurados pelo Código de Defesa do 

Consumidor ao consumidor é a inversão do ônus da prova, como forma de 

facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6º, VIII, da Lei 

n.º 8.078/90.

 Ressalto que a inversão do ônus da prova não se opera de forma 

automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da 

alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em 

última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

 In casu, entendo demonstrada a presença dos requisitos acima, razão 

pela qual, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, inverto o ônus da prova.

Superada essa questão, passo a analisas as preliminares arguidas pelas 

requeridas.

 As requeridas MAN Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda e 

M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, preliminarmente, impugnaram a 

gratuidade da justiça concedida à parte autora, bem o valor atribuído à 

causa.

Essas questões já foram analisadas por este juízo às fls. 349/350v, 

ocasião em que foi acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade da 

justiça e revogada a concessão dos benefícios da justiça gratuita 

concedidos à parte autora. Na mesma ocasião, foi corrigido o valor da 

causa para R$ 335.459,00.

Contudo, após a interposição de recurso de agravo de instrumento pela 

parte autora, a decisão de fls. 349/350v foi parcialmente reformada, sendo 

deferido os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora (fls. 

371/376).

A requerida M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda também alegou, 

preliminarmente, a ocorrência de conexão entre a presente ação e o 

processo cód. nº 170185, a qual foi analisada às fls. 320/322 e 

reconhecida a conexão, determinando-se o apensamento das ações.

A requerida M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda alegou ainda sua 

ilegitimidade passiva, sustentando que a opção por realizar a modificação 

no eixo do veículo foi do autor e que ocorreu em momento posterior à 

entrega do veículo pela fabricante, contudo, esta preliminar se conforme 

com o mérito, razão pela qual, será analisada em sentença.

Por fim, as requeridas MAN Latin América Indústria e Comércio de 

Veículos Ltda e M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda alegaram como 

prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência, sustentando que a parte 

autora tinha conhecimento do vício desde novembro de 2013 e a ação 

somente foi ajuizada em 12/08/2016, após o decurso do prazo 

decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do 

Consumidor.

 No caso em apreço, o prazo decadencial aplicável é o de 90 dias, 

previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, cuja 

contagem se inicia a partir do momento em que ficou evidenciado o defeito 

(art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor), uma vez que o 

suposto vício não é aparente e tampouco de fácil constatação, já que 

somente veio à tona após a instalação do produto e utilização.

 A parte autora relatou na inicial que desde 09/01/2016 vinha entrando em 

contrato com as requeridas relatando que o veículo apresentava uma 

“batida acentuada/estridente” quando passava por ondulações, pontes e 

locais com asfalto irregular.

 Contou que após inúmeros contatos, em 05/05/2016 foi substituído o 

suporte pela requerida M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda, no entanto, o 

problema não foi resolvido.

 Assim, procurou a empresa SETA Inst. Tec. Insp. Veicular Ltda para 

realizar um laudo técnico, a fim de descobrir o que estava acontecendo 

com o veículo, tendo sido constatado em 13/05/2016 que: “o terminal da 

barra de direção primário do segundo eixo direcional quando o veículo 

está carregado sofre atrito com a barra de direção primária do primeiro 

eixo direcional”.

 Desse modo, somente em 13/05/2016, com o laudo elaborado pela SETA, 

é que a parte autora teve ciência inequívoca do vício apresentado no 

veículo, sendo que a partir de então é que teve início o prazo decadencial.

 Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CIVIL. Ação indenizatória por vício oculto 

combinada com pedido de reparação por danos materiais e morais. 

Aquisição de automóvel usado. Vício oculto no motor. Data do laudo como 

o inicio da contagem do prazo de decadência do direito. Defeito 

constatado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

Recurso desprovido”. (TJRS; RCív 0011667-94.2017.8.21.9000; Porto 

Alegre; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Roberto Carvalho Fraga; 

Julg. 25/04/2017; DJERS 02/05/2017).

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Vício oculto em calçado adquirido 

em uma das corrés e lavado pela outra. Relação de consumo. Decadência. 

Art. 26, II, do CDC. Termo inicial que, na melhor das hipóteses, é o da data 

do laudo confeccionado pela lavanderia, no sentido de que houve defeito 

de fabricação do produto. Interposição da demanda após o transcurso do 

prazo de 90 dias. Ausência de cerceamento de defesa. SENTENÇA 

M A N T I D A .  R E C U R S O  D E S P R O V I D O ” .  ( T J S P ;  A P L 

0020911-10.2012.8.26.0003; Ac. 11137449; São Paulo; Vigésima Quinta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Azuma Nishi; Julg. 01/02/2018; DJESP 

09/02/2018; Pág. 2149)

 Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 10/08/2016, ou seja, 

menos de 90 dias, da data do laudo, não há que se falar em decadência, 

razão pela qual, rejeito a prejudicial de mérito.

 Não existem outras preliminares, 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 pericial, produção de prova documental, nos 

limites do art. 435 do Código de Processo Civil e a prova oral, consistente 

no depoimento pessoal da parte autora e na oitiva de testemunhas, que 

deverão ser arroladas no prazo de 15 dias, contados da intimação desta 

decisão.

Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) existência de 

defeito no caminhão; b) se o defeito foi solucionado, por quem e em 

quanto tempo; c) responsabilidade das requeridas em relação ao defeito; 

d) existência de dano e; e) nexo de causalidade entre o dano e o defeito.

Para a realização da prova pericial junto ao caminhão nomeio o IPC - 

Instituto de Perícias Científicas, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC), fixando, desde já, 
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o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Considerando que nos autos cód. nº 170185 (apenso) também foi deferida 

a realização de prova pericial do mesmo veículo, diga o Sr. perito acerca 

da possibilidade de ambas serem realizadas na mesma data e com menor 

custo as partes.

Outrossim, tendo em vista que tanto a parte autora como as requeridas 

requereram a produção da prova pericial, o adiantamento dos honorários 

periciais deverá ser rateado entre todas elas, conforme estabelece o art. 

95 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, 

ficará dispensa de adiantar a parte que lhe cabe, devendo, assim, o Sr. 

Perito informar se concorda em receber honorários periciais ao final da 

demanda, no que tange aos valores a ser adiantados pela parte autora, 

sendo que o silêncio será interpretado como concordância.

 Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários intimem-se as requeridas 

para depositar judicialmente o valor dos honorários do perito que lhe cabe, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, voltem os autos conclusos para a designação de audiência de 

instrução.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170185 Nr: 11366-97.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALLIN TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LTDA, BMB 

MODE CENTAR INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rezende - 

OAB:144.302 OAB/RJ, Ana Paula Duarte de Carvalho - OAB:107.848 

OAB/RJ, João Paulo Moreschi - OAB:11686, Ricardo Turbino Neves 

- OAB:12.454

 Autos nº: 170185.

 Vistos,

Intime-se o perito nomeado para que designe data para a realização da 

perícia concomitante com a data a ser designada no processo apenso 

(cód. nº 222678), no qual também foi deferida a produção de prova 

pericial no caminhão.

Às providências.

 Cumpra-se prioritariamente, uma vez que o processo está inserido na 

META 2/2018-CNJ.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270041 Nr: 1089-80.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME, CARLOS HENRIQUE KASUHIRO MUNAKATA, 

NASIELI DO AMARAL, Evanilda Ivone do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tuliney Ferreira Mendes 

Borba - OAB:23744/MT

 Autos nº: 270041.

 Vistos,

 Na presente data proferi sentença nos processos de embargos à 

execução, sendo julgada parcialmente procedente a ação.

 Assim, determino a intimação da parte exequente para no, prazo de 15 

dias, apresentar memória de cálculo do débito nos moldes da sentença 

proferida nos embargos à execução.

 Outrossim, solicite-se a devolução do mandado de fls. 106 devidamente 

cumprido, uma vez que a complementação da diligência já foi realizada 

pela parte exequente.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64507 Nr: 6017-60.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O/MT

 Autos nº: 64507.

 Vistos,

 Edmar José Sia, às fls. 308/312, opôs embargos de declaração com 

efeitos infringentes em face da decisão de fls. 303/306, alegando a 

existência de contradição, sustentando que há abusividade no valor 

exequendo.

 A parte embargada se manifestou às fls. 317/318, requerendo a rejeição 

dos embargos de declaração por inexistir o vício alegado.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 315).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

 Ademais, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser 

objeto de embargos de declaração, devendo a parte embargante se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o 

caso.

 Nesse sentido, o TJMT já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – 

INADMISSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não 

constatadas a omissão e a contradição indicadas, mas sim o propósito de 

rediscutir o mérito. Não evidenciada a má-fé do embargante, a multa a que 

se refere o artigo 81 do CPC é indevida. Verificado o caráter meramente 

protelatório, aplica-se multa em percentual sobre o valor atualizado da 
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causa (art. 1.026, §2º, do CPC). (ED 33402/2018, Des. Rubens de Oliveira 

Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018).

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 308/312 por 

inexistir o vício apontado.

 Defiro o pedido de levantamento do valor bloqueado às fls. 259 pela parte 

exequente, conforme requerido às fls. 313/314.

 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.

 Defiro o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, 

conforme requerido às fls. 313/314.

Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome da parte executada em seus bancos de dados.

 Por fim, concedo o prazo de 60 dias para que a parte exequente indique 

bens do executado passíveis de penhora.

 Intimem-se.

 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.: 279553 Nr: 8668-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº: 279553.

 Vistos,

 Na decisão proferida às fls. 93, foi deferida a penhora dos imóveis 

indicados pela parte exequente às fls. 92, sendo determinada ainda a 

juntada atualizada das matrículas dos imóveis.

 Às fls. 98/110 a parte exequente juntou as cópias das matrículas, bem 

como informou que não seria possível a penhora direta dos imóveis, diante 

da existência de registros de alienações fiduciárias sobre eles.

 Assim, requereu sejam oficiados os credores fiduciários para que seja 

informado o valor já liquidado dos financiamentos, efetuando-se a penhora 

sobre os créditos.

 Às fls. 115/116 a parte executada requereu a atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos de execução.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, homologo a desistência da penhora dos imóveis de 

matrículas nº 3.948, nº 5.636 e nº 29.559, todos do CRI de Tangará da 

Serra-MT, devendo ser desconstituído o termo de penhora de fls. 112.

 Defiro o pedido de penhora dos direitos relativos aos contratos de 

financiamento existente entre o executado e o Banco do Brasil S.A., Caixa 

Econômica Federal e UNICRED Mato Grosso, nos quais os imóveis de 

matrículas nº 3.948, nº 5.636 e nº 29.559, todos do CRI de Tangará da 

Serra-MT, foram respectivamente alienados fiduciariamente.

 Oficie-se os credores fiduciários para que, no prazo de 15 dias, 

informarem o valor do crédito do executado junto ao contrato de 

financiamento, devendo ser encaminhado cópia da matrícula do imóvel.

 Após, lavre-se o termo de penhora, intimando-se o executado, nos 

termos do art. 841 do Código de Processo Civil.

 Por fim, indefiro o pedido formulado às fls. 115/116v para que seja 

concedido efeito suspensivo aos embargos, eis que os requisitos para 

atribuição do referido efeito deve ser comprovado e pleiteado naqueles 

autos.

 Intimem-se.

 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.: 290400 Nr: 17328-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:MT/21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 Autos nº: 290400.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprovou tão 

somente o pagamento da 1ª parcela das custas processuais, isso em 

20/03/2019 (fls. 203/205).

 Desse modo, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

dias, comprovar o pagamento das demais parcelas das custas 

processuais, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 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.: 294544 Nr: 20637-91.2018.811.0055

 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: IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME, MICHEL ANTONIO 

PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEGA PESO COMERCIO DE GUINDASTES 

EIRELI, UNIVANS MUDANÇAS E TRANSPORTES EPP, CONFITUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SANTOS DE LIMA - 

OAB:OAB/PR 41.568, FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE - 

OAB:OAB/CE 13.083, JANAÍNA DO NASCIMENTO SILVA MARTINS - 

OAB:94759, JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - OAB:13463/CE, MARCOS 

VINICIUS VIANNA - OAB:9198

 Autos nº: 294544.

 Vistos,

 A requerida Pega Peso Comércio de Guindastes Eireli alegou, 

preliminarmente, em sua contestação de fls. 116/127v, a incompetência 

territorial.

Argumentou que a ação deve tramitar onde está a sede da pessoa 

jurídica, nos termos do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, por ser 
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inaplicável no caso em apreço as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que a parte autora não se insere como destinatária 

final da prancha adquirida.

Assim, requereu seja declinada a competência da ação à Comarca de 

Curitiba-PR, sede da pessoa jurídica.

 É o necessário à análise e decisão.

 Inicialmente, passo analisar acerca da aplicabilidade das disposições do 

Código de Defesa do Consumidor.

 Compulsando os autos, conluio que a parte autora não demonstrou ser a 

destinatária final da prancha, ao contrário, depreende-se que ela foi 

adquirida para o desenvolvimento de sua atividade econômica e não para 

seu consumo final.

 A própria parte autora alegou na inicial que sofreu prejuízos em 

decorrência dos atos, em tese, praticados pela requerida, pois, havia 

firmado contrato de locação da prancha e teria deixado de auferir renda 

de R$ 20.000,00 por mês, totalizando R$ 60.000,00.

 Assim, resta demonstrado que a parte autora não é a destinatária final da 

prancha adquirida, mas que a utiliza para o desenvolvimento de sua 

atividade econômica, não sendo, portanto, consumidora final.

 Logo, não sendo a parte autora considerada consumidora final, não há 

que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

 Nessa linha de ideias, é inaplicável as disposições do art. 101, I, do 

Código de Defesa do Consumidor, observada pela parte autora ao 

distribuir a presente ação nesta Comarca, devendo incidir na espécie a 

regra de competência prevista no Código de Processo Civil.

 Com efeito, o art. 46 do Código de Processo Civil, estabelece que: “A 

ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis 

será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

 O art. 53 do Código de Processo Civil dispõe ainda que:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

[...]

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir 

o cumprimento;

 Desse modo, tanto pela regra do domicílio do réu (local da sede - 

Curitiba-PR) quanto pelo do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita 

(sede de empresa - Curitiba-PR), verifico a incompetência deste juízo.

 Ante o exposto, acolho a alegação de incompetência suscitada pela 

requerida Pega Peso Comércio de Guindastes Eireli e, por conseguinte, 

determino a remessa dos autos para a Comarca de Curitiba-PR, para que 

seja processada e julgada naquele juízo.

 Intimem-se.

 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.: 331001 Nr: 677-81.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, JOAO 

BATISTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARROS - 

OAB:11.010-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Autos n.º: 331001.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

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.: 331943 Nr: 1323-91.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.VÁRZEA GRANDE-MT, MARINALVA SIMÕES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Autos n.º: 331943.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

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.: 229339 Nr: 17927-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO MANGALARGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº: 229339.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários 

sucumbenciais proposto por E. L. Imobiliária e Construtora Ltda Me em 

face de Marcos Roberto Mangalarga da Silva.

 Realizado alguns atos processuais, às fls. 113 foi efetuado o bloqueio on 

line de numerários da conta bancária do executado.

 Por conta disso, a parte executada às fls. 116/117 pugnou pela liberação 

do valor sustentando a impenhorabilidade por ser oriundo da conta 

poupança de titularidade do executado Marcos Roberto Mangalarga da 

Silva.

 Às fls. 120/121 a parte exequente requereu o levantamento dos valores 

penhorados.

 É o necessário à análise e decisão.

 O executado Marcos Roberto Mangalarga da Silva alegou que a quantia 

de R$ 537,76 bloqueada via BACENJUD é impenhorável por se tratar de 

valor depositado em conta poupança, inferior a 40 salários mínimos.

 Neste aspecto, o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, 

estabelece que:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos;

(...)”.

 Assim, considerando que restou demonstrado através do documento de 

fls. 117 que o valor bloqueado na conta de titularidade do executado junto 

a Caixa Econômica Federal se trata de conta poupança e que não 

ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, entendo que este 

valor é impenhorável, devendo ser liberado. Neste sentido o seguinte 

julgado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PENHORA 

SOBRE CADERNETA DE POUPANÇA - SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INCISO X, DO CPC - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Nos termos do disposto no artigo 833, 

X do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em 

caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A 

ausência de demonstração de indícios de desvirtuamento da caderneta de 

poupança e da perda de sua essência de economia de valores, torna a 

constrição ilegítima.” (TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 

1004724-23.2018.8.11.0000, Relator(a): Des.(a) NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 351, para determinar a liberação do 

valor de R$ 537,76 da conta poupança da Caixa Econômica Federal de 

titularidade do executado Marcos Roberto Mangalarga da Silva.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio do valor 

penhorado na conta poupança do executado, conforme comprovante retro 

juntado.

 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.: 281918 Nr: 10562-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, 

MARCIA CRISTINA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8942/O, 

PATRICIA TIEPPO ROSSI - OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829

 Autos nº: 281918.

Natureza: Embargos de terceiro.

Embargantes: JNR Agropecuária Ltda e outros.

Embargado: Banco Sistema S.A.

Vistos,

Trata-se de embargos de terceiro opostos em 14 de junho de 2018 por 

JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Marcia Cristina Mocellin em face 

de Banco Sistema S.A., distribuído por dependência ao processo de 

execução cód. n.º 778, que fora ajuizado por Banco Sistema S.A. em face 

de Antonio Brunetta e Aparecida Perri Brunetta.

Consta da inicial que em 07/05/2015, o embargante Paulo Mocellin e a 

executada Aparecida Perri Brunetta constituíram a sociedade JNR 

Agropecuária Ltda, integralizando a sociedade com parte em dinheiro e 

parte com os imóveis rurais objetos das matrículas nº 415 e 51, ambos do 

CRI de Campo Novo do Parecis-MT.

A parte embargante contou que, diante da incorporação dos imóveis pela 

sociedade, em 01/09/2015 foi encerrado o contrato de parceria agrícola 

existente com a Vanguarda Agro (antiga Maeda S.A. Agroindustrial S.A.) 

e em 01/09/2015 firmou um novo contrato de parceria agrícola entre a 

embargante JNR Agropecuária Ltda e a Vanguarda Agro S.A., figurando 

como intervenientes anuentes Antonio Brunetta e Aparecida Perri 

Brunetta, porque não haviam sido formalizadas as transferências nos 

registros cartorários.

 Relatou que em 29/10/2015 a embargante JNR Agropecuária Ltda sofreu 

sua primeira alteração contratual, em que a Sra. Aparecida Perri Brunetta 

vendeu suas quotas sociais pelo valor de R$ 10.364.722,00, distribuindo 

as quotas remanescentes aos embargantes Paulo Mocellin e Marcia 

Cristina Mocellin, enfatizando que a saída da executada da sociedade não 

de deu de forma gratuita.

Afirmou que durante os trâmites do negócio, não havia qualquer 

averbação nas matrículas objeto da avença quanto à existência de 

penhora, existência da ação ou ônus real referente à execução cód. nº 

778 e que o pedido de penhora dos recebíveis do contrato agrícola 

celebrado entre os executados e a Maeda S.A. Agroindustrial somente 

ocorreu em 10/03/2016, quando os executados não faziam mais parte da 

embargante JNR Agropecuária Ltda.

Ressaltou que quando do pedido de penhora formulado pela exequente, o 

imóvel já era de propriedade da embargante JNR Agropecuária Ltda, 

destacando que a averbação da penhora do imóvel somente ocorreu em 

21/06/2017.

Alegou que nunca se prestou a figurar de “faixada” para os executados, 

afirmando que a embargante JNR Agropecuária Ltda pertence ao grupo 

econômico Grupo Paulo Mocellim, que possui mais de 20 mil hectares e 

diversos funcionários.

 Sustentou ainda que não restou caracterizada a insolvência dos 

devedores, pois foram localizados vários imóveis em Mato Grosso do Sul 

registrados em nome deles.

A parte embargante ainda alegou a nulidade da decisão que declarou a 

fraude à execução, por não ter sido intimado para se manifestar antes da 

declaração da fraude.

Requereu, liminarmente, a suspensão das medidas constritivas em face da 

primeira embargante, para levantar a penhora sobre os recebíveis do 

contrato de parceria agrícola, oferecendo o imóvel de matrícula nº 709 do 

CRI de Nova Mutum-MT como caução.

 Requereu o reconhecimento da nulidade da decisão que declarou a 

fraude à execução, a suspensão imediata do processo de execução e a 

procedência da ação, com a desconstituição da penhora dos recebíveis 

do contrato de parceria.

Atribuiu à causa o valor de R$ 355.951,96.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 42/1076.

 Às fls. 1.077/1.083 foi recebida a inicial sem a suspensão das medidas 

constritivas, tendo sido ordenado ainda a correção do valor da causa com 

o consequente recolhimento da diferença do valor das custas.

 Às fls. 1.087 a parte embargante corrigiu o valor da causa para R$ 

20.000.000,00 e comprovou o pagamento da diferença sobre o valor das 

custas.

 Audiência de tentativa de conciliação realizada sem sucesso às fls. 

1.089.

 Às fls. 1.093/1.114 foi noticiada a interposição de recurso de agravo de 

instrumento pela parte embargante.

 A parte embargada apresentou contestação às fls. 1.124/1.139, tendo 

sustentado, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam de Paulo 

Mocellin e Márcia Cristina Mocellin e ausência de interesse de agir dos 

embargantes.

 No mérito, em apertada síntese, sustentou estar nitidamente demonstrado 

o conluio fraudulento da parte embargante com os executados, afirmando 

que a má-fé deles é gritante.

 Alegou que a embargante JNR Agropecuária Ltda foi constituída para 

receber os contratos de arrendamento livres de penhora e, para justificar 

a celebração do contrato, forjou a transferência dos imóveis, sendo que 

por essa razão a alienação nunca foi registrado no CRI competente.

 Expôs que o imóvel de matrícula nº 415 do CRI de Campo Novo do 

Parecis-MT também se encontra penhorado na ação de execução nº 

996-55.1997.811.0055, também movida contra os executados, sendo o 

imóvel avaliado naquele feito em R$ 146.496.000,00, na data de 

27/06/2016.

 Ao final requereu o acolhimento das preliminares, com a extinção dos 

embargos de terceiro ou a improcedência da ação.

 Às fls. 1.142/1.153 a parte embargante apresentou impugnação à 

contestação, tendo discorrido acerca da constituição da JNR 

Agropecuária Ltda.

 Alegou que no momento da aquisição dos bens imóveis, realizaram todas 

as diligências necessárias, entretanto, não encontraram nenhum gravame 

capaz de identificar a existência da ação executiva n.º 778 e do débito, 

sendo que somente em 21/06/2017 foi realizada a averbação na matrícula 

do imóvel.

 Aduziu que a compra se deu pelo valor de R$ 107.250.000,00.

 Sustentou que foi ludibriado pelo Sr. Antônio Brunetta e a Sra. Aparecida 

Brunetta que firmaram negócio com os embargantes sabendo da 

existência da ação de execução, no entanto, sem expor-lhes a real 

situação dos imóveis rurais.

 Impugnou as preliminares de ilegitimidade e ausência de interesse de agir.

 Reiterou que não há presença dos requisitos necessários ao 

reconhecimento de fraude à execução.

 Ao final, requereu a rejeição das preliminares e a procedência da ação.

 Juntou os documentos de fls. 1.154/1.218.

 Às fls. 1.223/1.2227 a parte embargada se manifestou acerca dos 

documentos juntados.

 Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as 

partes se manifestaram às fls. 1.221/1.222 e fls. 1.240/1.248.

 O processo foi saneado às fls. 1.249/1.253, ocasião em que foi afastada 

a preliminar de ausência de interesse de agir e postergada a análise da 

preliminar de ilegitimidade de Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin.

 Foi deferida a produção de prova documental, nos limites do art. 435 do 

Código de Processo Civil, e de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas da parte embargante. Foi indeferido o pedido de produção de 

prova pericial contábil.

Também foi determinado que a parte embargante apresentasse cópia 
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legível dos documentos juntados às fls. 1.162/1.216v.

 Às fls. 1.268/1.428 a parte embargante juntou os documentos, em 

cumprimento à determinação de fls. 1.249/1.253.

 Às fls. 1.430/1.439 foi juntada cópia do acórdão proferido no agravo de 

instrumento nº 1008061-20.2018.8.11.0000, noticiando que o recurso foi 

improvido, por unanimidade.

 Às fls. 1.440/1.445 a parte embargada se manifestou acerca dos 

documentos juntados às fls. 1.268/1.428 e pugnou pelo 

desentranhamento. Juntou os documentos de fls. 1.446/1.458.

 Às fls. 1.460/1.462 foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que 

foram ouvidas as testemunhas da parte embargante, Alcir Dartora e 

Leandro Felix Pereira.

 No mesmo ato a parte embargante desistiu da oitiva das testemunhas 

Wilson e Egmar, o que foi consentido pela parte embargada e homologado 

pelo juízo.

 Foi encerrada a instrução processual e deferido prazo para a 

apresentação de razões finais escritas.

 Às fls. 1.463/1.473 a parte embargante se manifestou acerca da petição 

de fls. 1.440/1.445, bem como requereu o desentranhamento de alguns 

documentos juntados.

 A parte embargante apresentou razões finais às fls. 1.478/1.505.

 Às fls. 1.510/1.511 a parte embargante requereu a juntada do laudo de 

avaliação mercadológico do imóvel de matrícula nº 19.090 do CRI de Rio 

Brilhante-MS, visando comprovar o estado de solvência dos executados 

quando da celebração do negócio jurídico. Juntou os documentos de fls. 

1.512/1.523.

 A parte embargada apresentou razões finais às fls.1.531/1.544, 

oportunidade em que também se manifestou acerca da petição e 

documentos de fls. 1.510/1.523.

 Vieram os autos conclusos para sentença.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Inicialmente, cumpre-me justificar o atraso no julgamento do presente 

feito, que decorreu em razão do acúmulo de trabalho, complexidade da 

ação e expressiva quantidade de documentos a ser analisados.

 Compulsando os autos, verifico que existem três preliminares para ser 

analisadas, duas arguidas pela parte embargante, quais sejam: a alegação 

de nulidade da decisão que declarou a fraude à execução, por não ter 

sido intimado para se manifestar antes da declaração da fraude e a 

existência de nulidade por ofensa ao procedimento processual, alegada 

nas razões finais; e outra arguida pela parte embargada, em que 

sustentou a ilegitimidade de Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin.

 Quanto à primeira preliminar, compulsando os autos de execução cód. nº 

778, verifico que na decisão de fls. 633/637v foi determinada a intimação 

da JNR Agropecuária Ltda para ter conhecimento da alegação de fraude à 

execução e, caso lhe convinhesse, a apresentar embargos de terceiros.

 Assim, às fls. 650 foi expedida carta precatória à Comarca de Campo 

Novo do Parecis-MT para a intimação da embargante JNR Agropecuária 

Ltda no endereço indicado como sendo sua sede no contrato de parceria 

agrícola, ex vi, fls. 567.

 No entanto, conforme certidão de fls. 673v, não foi possível proceder sua 

intimação porque no local funcionava a Terra Santa Agro S.A.

 Portanto, foi devidamente tentada sua intimação pessoal para se 

manifestar quanto à alegação de fraude à execução.

 Ademais, cumpre-me ressaltar que a finalidade da intimação do terceiro 

prevista no art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil, é oportunizá-lo a 

apresentação de embargos de terceiro, o que foi feito pela parte 

embargante.

 Apesar da parte embargante ter apresentado embargos de terceiros após 

a declaração da fraude à execução, isso não lhe causou nenhum prejuízo, 

pois, nesse momento, também está lhe sendo assegurada a possibilidade 

de fazer cessar a constrição sobre os recebíveis do contrato de parceria 

agrícola.

 Ademais, os recebíveis do contrato de parceria agrícola se encontram 

devidamente depositados nos autos da ação de execução, de modo que 

nenhum prejuízo de ordem material também lhe foi provocado.

 Logo, inexistido a demonstração de prejuízos pela parte embargante, não 

há que se acolher o pedido de nulidade, em observância ao princípio da 

pas de nullité sans grief. Nesse sentido o § 1º do art. 282 do Código de 

Processo Civil também dispõe que:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são 

atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam 

repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não 

prejudicar a parte”. g.n.

 Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade da decisão que 

declarou a existência de fraude à execução.

 A parte embargante também alegou que houve ofensa ao procedimento 

processual, pois a parte embargada se manifestou às fls. 1.223/1.227 e 

fls. 1.240/1.248 e somente dois dias antes da audiência de instrução que 

puderam exercer o contraditório acerca das alegações do Banco.

 Compulsando os autos, constato que na petição de fls. 1.223/1.227 a 

parte embargada se manifestou acerca dos documentos juntados pela 

parte embargante na réplica, em observância ao disposto ao § 1º do art. 

437 do Código de Processo Civil:

 “Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos 

anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os 

documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”.

 Na petição de fls. 1.240/1.248 a parte embargada se manifestou quanto à 

intimação para informar o interesse em produzir provas, ocasião em que 

sustentou a desnecessidade de dilação probatória, manifestação esta 

adequada ao procedimento.

 Assim, inexiste qualquer nulidade nas petições apresentadas pela parte 

embargada às fls. 1.223/1.227 e fls. 1.240/1.248, pois observaram o rito 

processual e dispensava o contraditório da parte embargante que, aliás, 

ela mesmo alegou que chegou a exercê-lo.

 Portanto, rejeito a preliminar de nulidade e também indefiro o pedido de 

“desconsideração” das petições de fls. 1.223/1.227 e fls. 1.240/1.248.

 Agora passo a analisar a preliminar de ilegitimidade ativa de Paulo Mocellin 

e Márcia Cristina Mocellin, arguida pela parte embargada.

 O § 2º do art. 674 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou 

ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha 

direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu 

desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

[...]

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios 

ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara 

a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de 

desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez 

parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto 

de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais 

dos atos expropriatórios respectivos”.

 Os presentes embargos de terceiros foram ajuizados em razão do 

reconhecimento de fraude à execução e declaração de ineficácia do 

contrato de parceria agrícola firmado entre a JNR Agropecuária Ltda e a 

Vanguarda Agro S.A. – atual Terra Santa Agro S.A., em relação à parte 

embargada Banco Sistema S.A., encontrando-se, portanto, amparo no 

inciso II do § 2º do art. 674 do Código de Processo Civil.

 Seguindo esse raciocínio, apenas a JNR Agropecuária Ltda possui 

legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, pois foi ela quem 

figurou no contrato como parceira outorgante, cuja ineficácia foi 

reconhecida.

 As alegações apresentadas pelos embargantes Paulo Mocellin e Márcia 

Cristina Mocellin, de que o contrato particular de promessa de compra e 

venda do imóvel objeto da matrícula nº 415 do CRI de Campos Novo do 

Parecis-MT foi firmado por eles e da alegação de que lhes foram 

imputadas participações na empreitada fraudulenta, não lhes tornam 

legítimos a figurar no polo passivo da presente ação, pois o imóvel foi 

utilizado para integralizar quotas da empresa JNR Agropecuária Ltda e as 

participações de Paulo e Márcia foram enquanto sócios da pessoa jurídica, 

representando-a e não em nome próprio.

 Portanto, restando demonstrado que somente a JNR Agropecuária Ltda 

possui legitimidade para figurar como embargante, acolho a preliminar 

alegada pela parte embargada e reconheço a ilegitimidade ativa de Paulo 

Mocellin e Márcia Cristina Mocellin.

 Não havendo outras questões prejudiciais a ser analisadas, passo ao 
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exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988.

 A parte embargante pretende que seja afastada a fraude à execução 

reconhecida na ação de execução, com a desconstituição da penhora dos 

recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado com a Terra Santa 

S.A.

 Importante desde já destacar que a controvérsia recai sobre os 

recebíveis do contrato de parceria agrícola firmado com a Terra Santa 

S.A. e não propriamente sobre o imóvel.

 Conforme consta dos autos, em 07/05/2015 (registrada em 05/08/2015), 

Paulo Mocellin e a executada Aparecida Perri Brunetta constituíram a JNR 

Agropecuária Ltda, com capital social de R$ 10.576.247,00, integralizado 

com R$ 211.525,00 em moeda corrente e R$ 10.364.722,00 com a 

incorporação dos imóveis rurais matriculados sob o nº 415 e nº 51, ambos 

do CRI de Campo Novo do Parecis-MT, de propriedade dos executados 

Antonio Brunetta e Aparecida Perri Brunetta.

Consta que foi encerrado o contrato de parceria agrícola existente com a 

Vanguarda Agro (antiga Maeda S.A. Agroindustrial S.A.) e os executados 

e, diante da incorporação dos imóveis pela embargante JNR Agropecuária 

Ltda, em 01/09/2015 foi firmado um novo contrato de parceria agrícola 

entre a embargante JNR Agropecuária Ltda e a Vanguarda Agro S.A. – 

Terra Santa S.A., figurando como intervenientes anuentes Antonio 

Brunetta e Aparecida Perri Brunetta, pois os imóveis ainda não haviam 

sido transferidos à pessoa jurídica.

 Logo em seguida, em 29/10/2015, a embargante JNR Agropecuária Ltda 

sofreu sua primeira alteração contratual, tendo a sócia majoritária 

Aparecida Perri Brunetta se retirado da sociedade, transferindo parte de 

suas quotas à Marcia Cristina Mocellin pelo valor de R$ 5.288.123,00 em 

moeda corrente e o restante de suas quotas, no valor de R$ 5.076.599,00, 

também em moeda corrente, ao sócio Paulo Mocellin.

A parte embargante afirmou que durante os trâmites dessa negociação 

adotou as cautelas necessárias, sustentando que não havia qualquer 

averbação nas matrículas dos imóveis integralizados quanto à existência 

de ação, penhora ou ônus real referente à execução cód. nº 778.

Desse modo, a parte embargante sustentou a inexistência de má-fé e, 

consequentemente, de fraude à execução, afirmando ainda que nunca 

agiu em conluio com os executados.

Com efeito, a alegação de não constar averbada na matrícula do imóvel nº 

415 do CRI de Campo Novo do Parecis-MT a existência de averbação 

premonitória ou de penhora referente à execução cód. nº 778, não 

comprova a boa-fé da parte embargante, concessa data venia.

 É que, tratando-se de contrato de parceria agrícola, não sujeito à registro, 

competia à JNR Agropecuária Ltda a comprovação de que adotou as 

cautelas necessárias, apresentando as certidões pertinentes, obtidas no 

domicílio dos executados e no local onde se encontra o bem, à luz do que 

dispõe o § 2º do art. 792 do Código de Processo Civil:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à 

execução:

[...]

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro 

adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para 

a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no 

domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”.

No entanto, a parte embargante não trouxe nenhuma prova documental 

nesse sentido, não tendo demonstrado que adotou todas as cautelas 

necessárias para verificar se contra os executados pendia ações de 

execuções possíveis de lhes reduzir à insolvência.

As testemunhas da parte embargante, ouvidas em juízo, também não 

comprovaram que foram adotadas as medidas necessárias. Pelo 

contrário, demonstraram que a parte embargante tinha sim conhecimento 

das dívidas existentes entre os executados e a parte embargada, vejamos 

(a transcrição não é ipsis litteris):

“Que ajudou o Paulo a elaborar o contrato. Que quando eles fizeram o 

contrato, os Brunettas ficaram com o compromisso de entregar a parte de 

georreferenciamento, liquidar toda a situação (pendências na matrícula), 

que sempre ligavam os cobrando, sendo que principalmente a parte do 

georreferenciamento nunca avançou. Que perto de 2014/2015 o Brunetta 

teve grande recaída na saúde. Que anteriormente a essa época já havia 

contrato de compra e venda da área, e que a constituição da empresa se 

deu pelo fato de que o Sr. Antonio Brunetta já estava mal de saúde, que 

cobrava os filhos dele para resolver a situação, e como não havia 

georreferenciamento para fazer as escrituras, havendo apenas uma 

matrícula de 4.000 hectares liberada, os advogados do Sr. Antonio 

Brunetta sugeriram a criação da empresa para resguardar a questão da 

negociação, figurando a Sra. Aparecida no contrato devido ao grave 

estado de saúde do Sr. Antonio, passando este procuração ao seu filho 

“polaco”. Que o Paulo não tinha conhecimento do valor real da dívida, que 

o Sr. Egmar Brunetta sempre afirmava que a dívida não passava dos R$ 

6.000.000,00. Que a última parcela seria para a liquidação total da dívida. 

Que tinha conhecimento que o Sr. Brunetta possui também área no Mato 

Grosso do Sul, mas não fez levantamento de patrimônios e dívidas. Que 

eles apresentam cálculo de que a dívida não passa de 6 a 7 milhões. Que 

o Sr. Paulo fez contrato com a Terra Santa, sucessora da Maeda. Que a 

criação da JNR ocorreu para comercializar o arrendamento que ele 

recebia, pois devia ter inscrição em Campo Novo do Parecis/MT. Que JNR 

são as iniciais das filhas do Paulo. Que já existia expectativa do Paulo de 

compra da área à época. Que o compromisso do Brunetta de transferir 

esta área para o Paulo existia desde cerca de 2014. Que o 

georreferenciamento foi feito em 2017 por responsabilidade do Sr. Paulo, 

sendo que outras dívidas constantes na matrícula já estavam liquidadas, 

pegando apenas as cartas de anuência. Que a única dívida pendente era 

com o Bamerindus à época. Que tentaram procurar o banco para procurar 

outras dívidas, mas que nunca conseguiram contato com o banco. Que o 

documento (contrato) não é pós-datado. Que o contrato sofreu 

provavelmente dois aditivos, um por uma área que foi acordada para o 

Capeletto em Tapurah e alterando algumas datas, pois não tinham 

cumprido com o georreferenciamento e as pendências da matrícula, e 

outro se tratando da parte da constituição da empresa e autorizando ao 

Paulo, caso não regularizassem até 30/04/2017, assumir um patamar mais 

ativo diretamente com o banco. Que não tem noção de quanto vale o 

imóvel hoje. Que o Sr. Paulo sempre arrendou o imóvel, nunca o explorou 

diretamente”. (Testemunha Leandro Félix Pereira).

 “Que intermediou o negócio. Que conhece seu Paulo desde 1988. Que já 

trabalhou com Paulo por um período. Que conhece os Brunettas de longa 

data também. Que quando Paulo resolver deixar a empresa em que era 

sócio necessitava investir o dinheiro, sendo que o perguntou se tinha 

conhecimento de alguma fazenda à venda, tendo então informado ao 

Paulo que os Brunetta estavam vendendo a fazenda deles. Que informou 

o Paulo que os Brunetta estavam perdendo a fazenda para o banco, e que 

então o Paulo veio a Tangará e ambos foram à fazenda conhecer a 

propriedade e os proprietários. Que nesse dia conversaram apenas com o 

filho do Antonio, “polaco”. Que foi comprado inicialmente a primeira área, 

de 4.000 hectares, e que cerca de um ano depois foi adquirida a segunda 

área de 7.732 hectares. Que o Paulo não tinha condições de comprar a 

segunda área, sendo que ofereceu para o Sr. Horácio Tavares comprar 

de sociedade com o Paulo, mas que o negócio não deu certo. Que 

posteriormente ofereceram uma fazenda em troca no negócio, resultando 

na concretização da venda da São Benedito. Que recebeu valores nas 

duas vendas ocorridas. Que não tinha conhecimento que o Brunetta 

possuía dívidas em bancos, somente em empresas multinacionais. Que o 

Paulo reclamou para ele que o georreferenciamento não estava pronto. 

Que o Paulo não possuía liberdade de negociar conta no banco. Que o 

Paulo assumiu compromisso de que no último pagamento da fazenda, 

poderia segurá-lo se não tivesse sido regularizada a dívida. Que não sabe 

dizer o porquê foi criada uma pessoa jurídica para receber o bem. Que o 

Paulo é uma pessoa correta, que nunca teve conhecimento dele envolvido 

com algo que desabone sua conduta. Que não faria negócio hoje em dia 

com os Brunetta. Que ele e o Sr. Antonio tinham uma boa relação e que 

hoje em dia os filhos do Brunetta não o atendem. Que eles sempre diziam 

que a dívida era de no máximo 5 ou 6 milhões de reais. Que não tem 

contato com o “polaco” há cerca de um ano e meio. Que não conheceu a 

Sra. Aparecida, esposa do Antonio. Que a fazenda que o Paulo deu como 

pagamento entrou na negociação por cerca de 850 a 880 mil sacas de 

soja, que provavelmente foi passada para o nome da esposa do Capeletto. 

Que o Brunetta vendeu sua fazenda para o Paulo e comprou a do 

Capeletto em Comodoro. Que os Brunetta pagaram apenas uma parcela da 

fazenda, tendo que devolvê-la. Que tinha conhecimento que os Brunetta 

também tinham uma fazenda em Sapezal de baixo valor, não tendo 

conhecimento da existência de demais bens. (Testemunha Alcir Dartora).

Além disso, existia na matrícula do imóvel nº 415 do CRI de Campo Novo 

do Parecis-MT registro de penhora da ação de execução nº 

996-55.1997.811.0055 – Código: 451 (R-18 ), também ajuizada pelo Banco 

Bamerindus (atual Banco Sistema S.A.) em desfavor do executado 
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Antonio Brunetta, além de existir inúmeras hipotecas, inclusive algumas em 

favor do Banco Bamerindus (atual Banco Sistema S.A.).

Deste modo, a matrícula do imóvel já denunciava que os proprietários do 

imóvel Antonio Brunetta e Aparecida Perri Brunetta possuíam expressivas 

dívidas, inclusive com a parte embargante, sendo do meu convencimento 

que esse fato já era um indicativo da necessidade de adoção de todas as 

cautelas necessárias para realizar o contrato de parceria agrícola 

envolvendo o imóvel.

 Alias, é curioso como a parte embargante “empresa pertencente ao grupo 

econômico GRUPO PAULO MOCELLIN, cuja gestão empresarial é exercida 

pelo sócio Paulo Mocellin, empresário no ramo do agronegócio, produtor 

rural reconhecido no Estado de Mato Grosso, proprietário de diversos 

imóveis” – sic fls. 36, tenha dispensado a adoção das cautelas 

necessárias para celebração do negócio jurídico em epígrafe.

 Assim, caso a parte embargante tivesse agido com o mínimo de cautela e 

buscado certidões nos cartórios distribuidores em nome dos executados, 

teria conhecimento das ações de execuções existentes em desfavor 

deles, dentre elas a apensa (cód. nº 778), além da situação de insolvência 

dos executados.

A propósito, cito o seguinte trecho da obra de Alexandre Freitas Câmara:

“Permite-se, tão somente, ao adquirente de bem não sujeito a registro 

(como seriam, por exemplo, obras de arte), defender-se, demonstrando 

que não tinha como saber da existência do processo e da redução do 

devedor à insolvabilidade (ou de seu agravamento), demonstrando que 

adotou todas as cautelas necessárias para a aquisição, exibindo as 

certidões pertinentes (entre as quais as dos distribuidores de processos 

judiciais, claro), obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se 

encontram os bens. Esta é regra destinada a proteger aquele que se 

costuma qualificar como “adquirente de boa-fé”, assim entendido aquele 

que, tendo adquirido bem não sujeito a registro, tomou todas as 

precauções exigíveis e, ainda assim, não teve como saber que contra o 

alienante pendia processo judicial e que com aquele ato seria possível que 

o mesmo se reduzisse à insolvabilidade. É, porém, do adquirente do bem 

este ônus probatório. (O novo processo civil brasileiro. – 3. ed. – São 

Paulo: Atlas, 2017. P. 301).

Nesse sentido, coleciono os seguintes julgados:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIROS. Alienação de imóvel na fase de 

execução de título judicial, implicando na insolvência do executado. 

Compradores que não foram cautelosos na obtenção das certidões 

exigidas por Lei, o que afasta a presunção de boa-fé. Fraude à execução 

configurada. Embargos procedentes. Recurso provido”. (TJSP; AC 

1044175-21.2017.8.26.0114; Ac. 13133337; Campinas; Trigésima Quinta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Bueno; Julg. 29/11/2019; DJESP 

05/12/2019; Pág. 3654).

“EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ESCRITURA 

DEFINITIVA LAVRADA APÓS O INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO PREÇO E 

DISPENSA DAS CERTIDÕES EXIGIDAS PELA LEI Nº 7.433/85. PRESUNÇÃO 

DE BOA-FÉ AFASTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 792, INCISO IV E § 2º, DO CPC. INEFICÁCIA DA 

ALIENAÇÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE. APELAÇÃO PROVIDA PARA 

JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. No caso de 

aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus 

de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante 

a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e 

no local  onde se encontra o bem”.  (TJSP; APL 

1001087-26.2016.8.26.0450; Ac. 12220760; Piracaia; Vigésima Sexta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Renato Sartorelli; Julg. 14/02/2019; 

DJESP 21/02/2019; Pág. 2757).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPRADORES QUE 

NÃO OBSERVARAM A DEVIDA CAUTELA DE BUSCAR JUNTO AOS 

CARTÓRIOS DISTRIBUIDORES AS CERTIDÕES ACERCA DE EVENTUAIS 

DEMANDAS CONTRA OS VENDEDORES, EIS QUE COMPETIA-LHES A 

VERIFICAÇÃO DAS CERTIDÕES PERTINENTES PARA UMA AQUISIÇÃO 

LIVRE, EFICAZ E DESEMBARAÇADA. Caracterizada a fraude à execução. 

Recurso ao qual se nega provimento”.  (TJRJ; APL 

0009666-32.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; 

Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 01/12/2017; Pág. 372).

Ademais, ressalto que quando foi firmado o novo contrato de parceria 

agrícola entre a embargante JNR Agropecuária Ltda e a Vanguarda Agro 

S.A. – Terra Santa S.A., em 01/09/2015, a executada Aparecida Perri 

Brunetta ainda era a sócia majoritária da JNR Agropecuária Ltda, portanto, 

não há como se negar que a embargante não tinha conhecimento da 

existência da execução em apenso (cód. nº 778) se sua sócia majoritária 

era uma das executadas e já havia sido, há muitos anos, validamente 

citada naquela ação.

Portanto, não tendo a parte embargante comprovado que adotou a mínima 

cautela na celebração do contrato de parceria agrícola que envolvia o 

imóvel de matrícula nº 415 do CRI de Campo Novo do Parecis-MT, não 

pode ser tida como adquirente de boa-fé.

 A parte embargante também sustentou que os executados não estavam 

em estado de insolvência quando houve a celebração do negócio jurídico, 

em razão da existência de imóveis de propriedade deles em Mato Grosso 

do Sul, objetos das matrículas nº 19.512, nº 19.090 e nº 18.797, todas do 

CRI de Rio Brilhante.

 Às fls. 1.510/1.523 a parte embargante, após a apresentação das razões 

finais, requereu a juntada de laudo de avaliação mercadológica do imóvel 

de matrícula nº 19.090 do CRI de Rio Brilhante-MS, alegando se tratar de 

documento novo.

 O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos 

formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se 

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, 

cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de 

juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 

conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Assim, a juntada posterior de documentos, no curso do processo, é 

admitida quando se trate de documento novo, se destinados a produzir 

prova de fatos supervenientes ou para que sejam contrapostos aos 

documentos produzidos pela parte contrária nos autos.

 Também se admite a juntada posterior de documentos formados após a 

petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram 

conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte 

que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los 

anteriormente.

No caso, o laudo de avaliação juntado pela parte embargante não 

configura como um documento novo, pois não foi destinado a produzir 

prova de fatos supervenientes, nem para contrapor documentos 

produzidos pela parte contrária, sendo certo que somente foram formados 

após a inicial e fase instrutória por desídia do próprio advogado que 

subscreveu a inicial em nome da parte embargante.

Em outras palavras, o laudo de avaliação mercadológica do imóvel de 

matrícula nº 19.090 do CRI de Rio Brilhante-MS deveria ter sido juntado 

pela parte embargante quando do ingresso da ação, conforme determina o 

art. 434 do CPC, pois a parte embargante já tinha conhecimento da 

existência do imóvel, tanto que juntou cópia da matrícula na inicial, bem 

como da alegação de insolvência dos executados, sendo este um dos 

fundamentos da presente ação.

 Contudo, a parte embargante não juntou o laudo de avaliação 

mercadológica no momento oportuno e nem apresentou qualquer motivo 

que eventualmente a tenha impedido de juntá-lo anteriormente, razão pela 

qual resta preclusa sua juntada às fls. 1.510/1.523. Nesse sentido o STJ já 

decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. Conforme precedentes 

do STF e do STJ, deve o interessado colacionar aos autos, na primeira 

oportunidade, os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da 

lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não se enquadrando na 

permissão do art. 435 do CPC/15 (art. 397 do CPC/73) a juntada tardia de 

documento dessa espécie sem devida justificativa. 1.1. A revisão do 

aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigira derruir a 

convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ausência de 

justificativa para a juntada posterior de documento. Incidência da Súmula 

nº 7/STJ. 2. Não é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15 

em virtude do mero desprovimento do agravo interno, tampouco cabível 

majoração de honorários em virtude da interposição dessa insurgência. 

Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ; AgInt-AREsp 
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1.239.783; Proc. 2018/0019961-7; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Marco 

Buzzi; Julg. 24/06/2019; DJE 28/06/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. JUNTADA DE 

DOCUMENTOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO 

NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

CABIMENTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que os documentos, 

apresentados pela parte ré apenas em alegações finais, não podem ser 

considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias 

ordinárias, visavam comprovar fato anterior à propositura da demanda, 

sobre o qual já tinha conhecimento quando do ajuizamento da demanda. 2. 

A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos ERESP 1.539.725/DF, 

concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos 

termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os 

seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a 

partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo 

Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, 

monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação 

em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o 

recurso" (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19.10.2017). 

Hipótese em que, contudo, a exigibilidade da verba honorária fica 

prejudicada em razão do deferimento do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita pela instância ordinária. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento”. (STJ; AgInt-AREsp 1.192.246; Proc. 2017/0274184-8; 

DF; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 26/11/2019; DJE 

19/12/2019).

Penso, porém, não ser o caso de determinar o desentranhamento de tais 

documentos, uma vez que, como juiz de primeiro grau, não sou o único 

destinatário da prova, sendo do meu convencimento que tal laudo e 

demais documentos devem permanecer no processo para possibilitar 

ampla análise pelo TJMT e Tribunais Superiores em caso de eventual 

recurso.

 Ademais, a parte embargante apresentou uma única avaliação do imóvel, 

no valor de R$ 53.290.000,00, produzida unilateralmente e em valor 

completamente destoante do declarado na matrícula, qual seja, R$ 

839.000,00.

 Importante registrar ainda que na decisão proferida às fls. 1.077/1.083 foi 

realizada a análise das matrículas dos referidos imóveis, tendo sido 

constatado que a existências desses bens não afastam o estado de 

insolvência dos executados, pelas seguintes razões:

• Matrícula nº 19.512 do CRI de Rio Brilhante-MS (fls. 46/52) – possui 

várias averbações de hipotecas de montantes que superam o valor do 

imóvel (no R. 13-19.512 o imóvel foi avaliado em R$ 880.235,12). Ademais, 

conforme R. 13-19.512 o proprietário Antonio Brunetta/executado 

subscreveu o capital social da empresa Segredo Administradora de bens 

e Participações Ltda com 50% do imóvel.

 • Matrícula nº 19.090 do CRI de Rio Brilhante-MS (fls. 54/59) – possui 

averbação de hipoteca de montante que supera o valor do imóvel (no R. 

4-19.090 o imóvel foi avaliado em R$ 839.000,00). Ademais, conforme R. 

4-19.090 a proprietária Aparecida Perri Brunetta/executada subscreveu o 

capital social da empresa Agropecuária Fazenda Boa Esperança S/S com 

100% do imóvel, passando o imóvel a pertencer a referida pessoa jurídica.

 • Matrícula nº 18.797 do CRI de Rio Brilhante-MS (fls. 60/65) – conforme 

AV. 4-18.797 a área remanescente é de apenas 18,3364 (dezoito 

hectares e três mil, trezentos e sessenta e quatro metros), insuficiente 

para garantir a dívida que é de mais de trinta e dois milhões.

 Aliás, a condição de insolvente dos executados já estava escancarada 

no processo de execução (cód. nº 778), pois já se tentava há quase vinte 

anos garantir a execução, sem sucesso, conforme passo a expor.

Pois bem. Inicialmente foi tentada a penhora dos bens dados em garantia 

no título executado, porém, conforme certificado às fls. 64 – cód. nº 778, 

os bens não foram localizados, tendo apenas a informação de que 

estavam em outra fazenda localizada em Rio Brilhante-MT.

Posteriormente, foram penhorados vários semoventes da parte executada 

(fls. 144 – cód. nº 778), porém, referidos bens não foram mais 

encontrados, conforme certidão de fls. 281– cód. nº 778, o que levou a 

parte exequente a requerer a desconstituição da penhora e a substituição 

pelo imóvel de matrícula nº 169 do CRI de Campo Novo do Parecis (fls. 

338/339 – cód. nº 778).

Em seguida, a parte exequente informou que, em investigação particular, 

constatou a existência de indícios de inexistência do imóvel de matrícula nº 

169 e que se trataria apenas de uma matrícula “fria”, por essa razão, 

desistiu da penhora desse imóvel e requereu a penhora dos recebíveis de 

contrato agrícola celebrado entre os executados e a Maeda S.A. (fls. 

364/365 – cód. nº 778), o que foi deferido às fls. 411 – cód. nº 778.

Diante da dificuldade encontrada na concretização da penhora dos 

recebíveis do contrato agrícola, a parte exequente requereu a penhora de 

valores nas contas bancárias dos executados e do imóvel de matrícula nº 

415 do CRI de Campo Novo do Parecis-MT, imóvel este vendido à parte 

embargante.

O pedido de penhora on line foi deferido (fls. 526 – cód. nº 778), porém, 

foi encontrado o ínfimo valor de R$ 21,30. Sendo assim, foi deferida a 

penhora do imóvel de matrícula nº 415 do CRI de Campo Novo do 

Parecis-MT.

 Por fim, ao serem intimados para indicar bens livres passíveis de penhora, 

os executados ofertaram uma roçadeira no valor de apenas R$ 12.000,00, 

o que correspondia a 0,0000375% da dívida, restando, portanto, 

caracterizado o estado de insolvência dos devedores.

Nesse aspecto, Marcus Vinicius Rios Gonçalves ensina que:

 “O inciso IV trata da alienação ou oneração de bens quando tramitava 

contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência.

[...]

A fraude à execução não se caracterizará pela alienação de um bem 

determinado, mas de qualquer bem do patrimônio do devedor, desde que 

disso resulte o estado de insolvência.

Ela existirá se, no patrimônio do devedor, não forem encontrados bens 

suficientes para fazer frente ao débito, e ele não os indicar. Se iniciada a 

execução, eles não forem localizados ou identificados, presumir-se-á o 

seu estado de insolvência, e as alienações que tiverem ocorrido desde a 

citação na fase cognitiva serão declaradas em fraude à execução”. 

(Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. 

Coord. Pedro Lenza. 6. ed.- São Paulo: Saraiva, 2016. p. 749). g.n.

Desse modo, a celebração do negócio jurídico pela parte embargante 

resultou no estado de insolvência dos executados, pois os recebíveis do 

contrato de parceria agrícola se apresentava como único bem capaz de 

garantir a dívida naquela ocasião, cumprindo-me destacar que na época 

da transação o débito já estava em R$ 6.424.547,14 .

Portanto, com base em toda a fundamentação acima, é do meu 

convencimento que a presente ação deve ser julgada improcedente.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa dos embargantes 

Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin e, com fundamento no art. 485, VI, 

do Código de Processo Civil, julgo o processo extinto sem resolução do 

mérito em relação a eles.

 Quanto à embargante JNR Agropecuária Ltda, julgo improcedente o 

pedido formulado na inicial dos presentes embargos e, por conseguinte, 

extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

A título de sucumbência, condeno a parte embargante ao pagamento, por 

inteiro, das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código 

de Processo Civil, sendo certo que este é o valor mínimo legal.

Destaco que o valor da causa é expressivo, de modo que a condenação 

em honorários importará em vultosa quantia, cumprindo-me destacar, 

porém, que esta decisão está sendo proferida em estrita observância ao 

princípio da reserva legal, tendo o legislador ordinário, democraticamente 

eleito, optado por remunerar o advogado da parte vitoriosa com no mínimo 

10% do valor da causa, mesmo nos casos de ações com grande 

conteúdo econômico. Assim, como não cabe a este magistrado a função 

de legislar, resta-me aplicar o direito.

 Por fim, defiro o pedido de desentranhamento dos documentos de fls. 

1.280/1.274, 1.282/1.289, fls. 1.290/1.293 e fls. 1.306/1.313, conforme 

postulado pela parte embargante às fls. 1.463/1.473.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

estilo, sendo que uma cópia desta sentença deverá ser transladada para 

os autos em apenso (código nº 778).

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 331891 Nr: 1286-64.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 331891.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte Requerente 

cumprido estes requisitos.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da parte Requerida, in casu, comprovada 

pelo recebimento da notificação extrajudicial (fls. 07).

Por outro lado, há receio de que a parte Requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte Requerente, na pessoa de seu representante legal ou a 

quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

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.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 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, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Autos nº: 778.

 Vistos,

 Na decisão proferida às fls. 904/909 foi determinada a expedição de 

ofício às empresas Cargill, Bunge, Amaggi e Louis Dreyfus Company, para 

que informem se possuíam interesse na compra da soja e o valor líquido 

do saco de soja; foi indeferido o pedido de levantamento do valor 

depositado judicialmente e a sua substituição por seguro fiança; bem como 

foi rejeitada a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada 

às fls. 893/895.

 Às fls. 914/926 foi juntada cópia do acordão proferido no AI nº 

1006774-22.2018.8.11.000, o qual foi improvido por unanimidade.

 Às fls. 928 a empresa Cargill Agrícola S.A. respondeu ao ofício 

informando que não possuía interesse na compra da soja.

 Às fls. 943/946 a parte executada informou a interposição de recurso de 

agravo de instrumento em face da decisão de fls. 904/909 que rejeitou a 

impugnação aos cálculos (AI nº 1001111-58.2019.8.11.0000).

 Às fls. 947 a Bunge Alimentos S.A. respondeu ao ofício informando que 

não há como saber se possuía interesse na compra da soja e que em 

17/07/2018 era cotado em torno de R$ 61,00 por saca de 60 kg.

Às fls. 949/959 a parte exequente noticiou o falecimento do executado 

Antônio Brunetta, ocorrido em 25/10/2018, bem como informou que 

promoveu requerimento de inventário , tendo sido nomeada a Sra. 

Aparecida Perri Brunetta como inventariante.

Sustentou que como a Sra. Aparecida Perri Brunetta também é parte 

executada e se encontra devidamente representada nos autos, não há 

óbice para o prosseguimento do feito.

 A parte exequente apresentou ainda novo seguro garantia e requereu o 

levantamento dos valores depositados nos autos, referente à venda da 

soja, argumentando inexistir motivo para se aguardar mais para autorizar o 

levantamento. Juntou os documentos de fls. 961/1014.

Às fls. 1.017/1.020 os terceiros JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e 

Márcia Cristina Mocellin compareceram aos autos alegando a existência de 

dois imóveis de propriedade dos executados suficientes para garantir a 

execução. Assim, requereu a intimação da parte exequente para 

redirecionar sua pretensão ao patrimônio dos executados. Juntou os 

documentos de fls. 1.021/1.065.

Às fls. 1.066 a parte exequente foi intimada para se manifestar quanto à 

petição e documentos de fls. 1.017/1.065.

Às fls. 1.067 os terceiros JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia 

Cristina Mocellin requereram a juntada de laudos de avaliações 

mercadológicas dos imóveis dos executados. Juntaram os documentos de 

fls. 1.068/1.104.

Às fls. 1.106/1.109 a parte exequente se manifestou quanto à petição e 

documentos de fls. 1.017/1.065 alegando inexistir fato ou fundamento 

jurídico apto a justificar o redirecionamento patrimonial nos termos 

pretendido pelos terceiros. Assim, requereu o desentranhamento dos 

documentos de fls. 1017/1065, bem como reiterou o pedido de 

levantamento do valor depositado.

 Às fls. 1.110 a Amaggi Exportação e Importação Ltda apenas informou 

que não lhe foi ofertada a possibilidade de compra e venda da soja.

 Às fls. 1.112 o patrono do executado Antônio Brunetta comunicou seu 

falecimento ocorrido em 25/10/2018 e alegou que o processo está 

suspenso desde então, até que a parte exequente promova a habilitação 

de quem de direito. Juntou a certidão de óbito às fls. 1.113.

 Às fls. 1.115/1.126 foi informada a decisão proferida pelo STJ que negou 

seguimento ao recurso especial interposto pela parte executada.

 Às fls. 1.127/1.128 a parte exequente reiterou o pedido de levantamento 

dos valores depositados judicialmente.

 Às fls. 1.129 a parte executada manifestou-se contrária ao pedido de 

substituição de penhora postulada pelos terceiros.

 Às fls. 1.139/1.146v foi noticiado o improvimento, por unanimidade, do 

recurso de agravo de instrumento nº 1001111-58.2018.8.11.0000, 

interposto pela parte executada.

 Às fls. 1.147/1.150 a parte exequente alegou ser desnecessária a 

suspensão do processo em razão do falecimento do executado Antônio 

Brunetta e requereu o reconhecimento de que, até que o inventariante 
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assuma o encargo, a Sra. Aparecida Perri Brunetta, na qualidade de 

administradora provisória dos bens do espólio, responda pelo espólio. 

Juntou os documentos de fls. 1.153/1.203.

 Às fls. 1.205 foi informado pelo juízo deprecado que foi designada a data 

de 11/02/2020 para a realização do 1º e 2º leilões do imóvel penhorado.

 Às fls. 1.206/1.216 compareceram aos autos os terceiros JNR 

Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin e alegaram 

que a parte exequente retirou a soja correspondente à parcela de 2019, 

contudo o valor da venda não foi depositado nos autos. Alegaram que o 

valor obtido pela a venda dos produtos penhorados (soja) está 

assegurando praticamente a totalidade do débito exequendo.

 Sustentaram a necessidade de suspensão da execução e da carta 

precatória expedida para expropriar o imóvel penhorado, haja vista o 

falecimento do executado Antônio Brunetta.

 Assim, requereram: 1) a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis (carta precatória cód. nº 79090), 

informando que a presente execução está garantida pelos recebíveis 

penhorados; 2) que a Terra Santa seja intimada para confirmar a retirada 

dos recebíveis referente ao ano de 2019; 3) a suspensão da execução 

até a regularização da capacidade processual do povo passivo, 

oficiando-se o juízo deprecado para que suspenda qualquer ato 

expropriatório, em especial o leilão marcado para o dia 12/02/2020; 4) 

aplicação de litigância de má-fé em desfavor do parte exequente.

 Juntaram os documentos de fls. 1.217/1.475.

 Às fls. 1.476 as partes foram intimadas para se manifestarem, no prazo 

de 05 dias, acerca da petição e documentos de fls. 1.206/1.475.

 Às fls. 1.478/1.481 requereu a juntada do demonstrativo atualizado do 

débito.

 Às fls. 1.482/1.483 foi certificado o decurso do prazo para as partes se 

manifestarem acerca da petição e documentos de fls. 1.206/1.475.

 Às fls. 1.484/1.488v a parte exequente se manifestou acerca da petição 

e documentos de fls. 1.206/1.475 esclarecendo que em 2019 a Engelhart 

CTP Brasil S.A. retirou o volume de soja de 6.783.580 kg da Fazenda São 

Benedito, totalizando o valor de R$ 6.787.123,45 já com os descontos, 

cujo montante foi depositado em juízo em 31/01/2020.

 Alegou que o referido valor não foi entregue ao Banco, sendo depositado 

diretamente em juízo, bem como que os recebíveis do contrato de parceria 

não são suficientes para garantir a execução.

 Sustentou ser desnecessária a suspensão da execução, uma vez que a 

Sra. Aparecida Perri Brunetta responde como administradora provisória do 

espólio até que o inventariante seja formalmente constituído.

 Requereu a condenação dos requerentes em litigância de má-fé. Juntou 

os documentos de fls. 1.489v/fls. 1.513.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, diante da manifestação tempestiva da parte exequente quanto 

à petição e documentos de fls. 1.206/1.475, torno sem efeito a certidão de 

fls. 1.483.

 1- Da regularização processual do polo passivo

 Diante do falecimento do executado Antonio Brunetta, a parte exequente 

requereu a nomeação da Sra. Aparecida Perri Brunetta como 

administradora provisória do espólio, afirmando a desnecessidade de 

suspender a execução, pois ela também é parte no processo e está 

devidamente representada, enquanto a parte executada requereu a 

suspensão do processo até que a parte exequente promova a habilitação 

de quem de direito.

Assim, passo a apreciar referidos pedidos, cumprindo-me desde já 

destacar que na última quarta-feira (29/01/2020) o TJMT julgou o AI 

1014766-97.2019.8.11.0000, interposto em face da decisão proferida na 

execução cód. nº 100681 em trâmite na 1ª Vara Cível desta Comarca, 

restando decidido o seguinte:

 “Fortes nestas razões, dou provimento ao presente recurso para revogar 

a suspensão do feito executivo, autorizando o prosseguimento da ação 

executiva do espólio que, até a assunção do encargo da inventariança 

pelo herdeiro nomeado inventariante, seguirá sendo representado em juízo 

pela cônjuge supérstite, administradora provisória dos bens da herança.”

Conforme se verifica, o TJMT entendeu que a execução que tramita na 1ª 

Vara Cível desta Comarca, onde havia sido ordenada a habilitação 

mediante regular citação, não deveria permanecer suspensa, não 

havendo razão para este magistrado decidir de forma diversa em respeito 

ao princípio da segurança jurídica.

Destaco que não é o caso de se aplicar o princípio substitutivo recursal, 

uma vez que o recurso não é contra decisão deste Juízo, sendo do meu 

convencimento que, não obstante a faculdade do exercício do livre 

convencimento motivado, razão, porém, não há para não se observar a 

decisão norteadora do TJMT, já que envolve situação idêntica à debatida 

nestes autos.

 Vejo que a parte exequente, às fls. 1.147/1.150, tal como no recurso de 

agravo interposto contra a decisão do colega da 1ª Vara, pugnou para 

que fosse reconhecido que a Sra. Aparecida Brunetta, na qualidade de 

administradora provisória dos bens do espólio, por ele responde ativa e 

passivamente, devendo o feito prosseguir sem a necessidade de sua 

citação, por estar devidamente representada na execução, pois, também é 

executada.

 No que tange à administração da herança, o TJMT destacou o art. 1.797 

do Código Civil, que dispõe o seguinte:

“Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da 

herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da 

abertura da sucessão;

II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se 

houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos 

incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo 

grave levado ao conhecimento do juiz.”

 Por sua vez, os arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil dispõem que:

“Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o 

espólio na posse do administrador provisório.

Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o 

espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da 

sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias 

e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.”

Diante dos artigos supra e vislumbrando que os herdeiros pretendem se 

furtar a dar início ao inventário, acabou o TJMT por concluir que é possível 

extrair que, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, 

a representação ativa e passiva do espólio caberá ao cônjuge 

sobrevivente na qualidade de administrador provisório. Nesse mesmo 

sentido o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR 

PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. 

SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. 

INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há a 

configuração de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de 

declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na 

medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que 

sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz 

em maltrato ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do 

CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a 

representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador 

provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém 

a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do 

CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. 

Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus 

(princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta 

dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, 

a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e 

extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do 

inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 

12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão 

do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do 

falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o 

qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora 

provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. 

Recurso especial parcialmente provido. (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro 

VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010) (Original sem 

grifo)

 No caso dos autos, em consulta processual no site do TJMS nos autos de 

inventário em trâmite na 6ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Campo Grande – MS (0801248-91.2019.8.12.0001), verifiquei que o termo 

de inventariança realmente ainda não foi assinado pelo Sr. Egmar Ivo 

Francisco Perri Brunetta.

 Assim, notadamente em razão do que restou decidido pelo TJMT no AI 
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1014766-97.2019.8.11.0000, entendo que deve ser acolhido o pedido 

formulado pela parte exequente para que a cônjuge sobrevivente, Sra. 

Aparecida Perri Brunetta, continue a representar o espólio em juízo, na 

qualidade de administradora provisória.

 2- Da venda da soja (parcela de 2018) – prestação de contas

 Às fls. 809/843 a parte exequente apresentou prestação de contas da 

venda da soja, que totalizou em 7.005.000 kg de soja (116.750 sacas de 

60 kg), resultando no montante de R$ 6.899.925,00, sendo que a venda foi 

realizada a Engelhart Commodities Trading Partners, pelo valor de R$ 59,10 

por saca de soja de 60 kg.

 A parte executada se manifestou às fls. 893/895 alegando, em síntese, 

que a venda da soja foi realizada por valor inferior ao da cotação média da 

região, que era de R$ 70,00 e que com os descontos do FUNRURAL, 

FETHAB o preço liquido totalizava R$ 67,30, experimentando, assim, 

prejuízo com a venda em valor menor.

 Assim, requereu que a parte exequente deposite a diferença em seu 

favor.

 Na decisão proferida às fls. 904/909 foi determinada a expedição de 

ofício às empresas Cargill Agrícola S.A., Bunge Alimentos S.A., Amaggi 

Exportação e Importação Ltda e Louis Dreyfus Company, para que 

informassem se possuíam interesse na compra da soja e o valor líquido do 

saco de soja, sendo que das quatro, apenas a Louis Dreyfus Company 

deixou de responder o ofício.

 Dentre as informações prestadas pela Cargill, Bunge e a Amaggi, apenas 

a Bunge informou que o preço da saca de soja em 17/07/2018 era cotada 

em torno de R$ 61,00, tendo alegado ainda que não há como determinar se 

teria interesse na compra da soja.

 Apesar da parte exequente ter alegado que teve dificuldade em vender a 

soja para empresas renomadas e que somente conseguiu comercializá-la 

para a Engelhart Commodities Trading Partners, não comprovou que tenha 

ofertado a soja para a Bunge Alimentos S.A., razão pela qual a medida 

que se impõe, segundo meu convencimento, é rejeitar em parte a 

prestação de contas, fixando como o valor do soja em R$ 61,00 (sessenta 

e um reais) por saca de 60Kg.

 Considerando que foram comercializados 7.005.000 kg de soja, o que 

corresponde a 116.750 sacas de 60 kg, ao valor de R$ 61,00, o valor total 

da venda corresponderia a R$ 7.121.750,00, resultando numa diferença a 

de R$ 221.825,00 a maior do que o valor obtido com a venda pela parte 

exequente, que foi de R$ 6.899.925,99.

 Assim, a diferença de R$ 221.825,00 resultante da venda em valor menor, 

deverá ser abatido do montante da dívida, ficando indeferido o pedido de 

depósito do valor em favor da parte executada, uma vez que mais simples 

ser imputado como pagamento.

3- Do pedido de levantamento do valor da venda da soja (parcela de 2018)

 A parte exequente, às fls. 949/959, apresentou novo seguro garantia e 

requereu o levantamento dos valores depositados nos autos, referente à 

venda da soja – parcela de 2018, argumentando inexistir motivo para se 

aguardar mais para autorizar o levantamento, bem como apresentou nova 

apólice de garantia, agora da Pottencial Seguradora, no valor de R$ 

8.969.902,50.

 Ocorre que, conforme extrato anexo, o valor que a parte exequente 

pretende levantar, na data de 04/02/2020, corresponde a R$ 7.350.994,01, 

que acrescido de 30%, totaliza R$ 9.556.292,21, enquanto a apólice 

apresentada às fls. 981 tem a importância segurada de R$ 8.969.902,50, 

ou seja, em valor insuficiente.

 Dessa forma, considerando que o seguro fiança apresentado às fls. 981 

é inferior ao montante a ser levantado, acrescido de 30%, o pedido de 

levantamento do valor depositado correspondente à parcela de 2018 

merece ser indeferido.

 Desde já registro ser este o convencimento motivado deste magistrado, 

de modo que qualquer insurgência quanto a esta conclusão deve ser 

deduzida na forma do recurso adequado dirigido ao TJMT, de modo que 

nenhuma serventia terá interpor pedido de reconsideração ou embargos 

de declaração dirigidos a este magistrado.

 4 - Da venda da soja (parcela de 2019)

 A parte exequente confirmou às fls. 1.484/1.488v que retirou o volume de 

soja de 6.783.580 kg da Fazenda São Benedito, conforme relatório de 

notas fiscais que compreendem o período de 21/05/2019 a 05/07/2019, 

cuja venda totalizou o valor de R$ 6.787.123,45 já com os descontos.

 De início registro que o volume de soja comercializado pela parte 

exequente de 6.783.580 kg, corresponde com a quantidade informada pela 

Terra Santa Agro S.A. na declaração de entrega de produtos acostada às 

fls. 1.225.

 Constato que novamente a parte exequente realizou a venda do produto à 

empresa Engelhart CTP Brasil S.A., sem ter comprovado que tenha 

realizado pela melhor cotação apresentada entre as empresa de renome 

no mercado (como Cargill, Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus Company), 

conforme determinado na decisão de fls. 675/681.

 Também verifico que a parte exequente não justificou o motivo pelo qual o 

depósito da venda da soja realizada em 2019 somente foi efetuado em 

31/01/2020, sendo certo que, de acordo com fls. 1.489v/1.494v, a última 

nota fiscal de venda foi emitida em 05/07/2019.

 Assim, necessário se faz que a parte exequente preste esses 

esclarecimentos, para que seja apreciada a prestação de contas 

referente à venda da soja realizada em 2019, sendo que no momento da 

análise das contas irei decidir sobre a necessidade de eventual aplicação 

de multa à parte exequente.

5- Dos pedidos formulados pelos terceiros JNR Agropecuária Ltda, Paulo 

Mocellin e Márcia Cristina Mocellin

Quanto aos pedidos formulados pelos terceiros JNR Agropecuária Ltda, 

Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, formulados às fls. 1.017/1.020 e 

fls. 1.206/1.216, devo reconhecer que como não são parte neste feito, de 

modo que não possuem legitimidade para deduzir qualquer pretensão, 

razão pela qual não devo conhecer os pedidos que foram formulados.

De todo modo, as questões trazidas aos autos pelos terceiros, no que 

tange à regularidade processual da parte executada, suspensão da ação 

e falta de depósito do valor da venda da soja de 2019, acabaram sendo 

apreciadas, pois também foram aventadas pelas partes.

Aliás, destaco que o pedido de suspensão do processo já teve 

apreciação pelo TJMT quando do julgamento do mérito do AI 

1014766-97.2019.8.11.0000, isso em 29/01/2020, sendo que no dia 

30/01/2020 foi também indeferida a liminar requerida no AI 

1001089-63.2020.8.11.0000.

 Ante o exposto:

 a) torno sem efeito a certidão de fls. 1.483, haja vista a manifestação 

tempestiva da parte exequente, conforme fls. 1.484/1.488v;

b) acolho o pedido formulado pela parte exequente às fls. 1.147/1.150 

para que a cônjuge sobrevivente, Sra. Aparecida Perri Brunetta, 

represente o espólio em juízo, na qualidade de administradora provisória, 

isso até a assunção do encargo da inventariança pelo herdeiro nomeado 

inventariante, exatamente conforme já decidido no AI 

1014766-97.2019.8.11.0000;

c) rejeito, em parte, a prestação de contas da venda da soja da parcela do 

arrendamento de 2018 e determino o abatimento do valor de R$ 

221.825,00 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais) do 

montante da dívida;

d) indefiro o pedido de levantamento dos valores depositados em favor da 

parte exequente, formulado às fls. 949/959 e reiterado à fls. 1.106/1.109 e 

fls. 1.127/1.128, uma vez que reputo ineficiente o seguro fiança 

apresentado às fls. 981.

e) intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias:

 e.I) comprovar que realizou a venda da soja em 2019 pela melhor cotação 

apresentada entre as empresa de renome no mercado (como Cargill, 

Bunge, Amaggi, Louis Dreyfus Company), inclusive demonstrando que 

tenha oferecido à referidas empresas a possibilidade de compra dos 

produtos;

 e.II) justificar o motivo pelo qual o depósito da venda da soja realizada em 

2019 somente foi efetuado em 31/01/2020;

f) oficie-se as empresas Cargill, Bunge, Amaggi e Louis Dreyfus Company, 

para que informem, no prazo de 15 dias, se no período compreendido 

entre 21/05/2019 (início do carregamento) a 05/07/2019 (término do 

carregamento), possuíam interesse na compra de 6.783.580 kg de soja, 

para retirada imediata na Fazenda São Benedito – Grupo Terra Santa, no 

município de Campo Novo do Parecis-MT, com pagamento ao término do 

carregamento. Em caso positivo, qual o valor líquido do saco de soja de 60 

kg que seria pago, já com os descontos de FUNRURAL e FETHAB.

g) deixo de conhecer os pedidos formulados pelos terceiros JNR 

Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, formulados 

às fls. 1.017/1.020 e fls. 1.206/1.216 por não serem partes no processo.

 Encaminhe cópia da presente decisão ao juízo deprecado (1ª Vara da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis, código nº 79090).

 Intimem-se, inclusive a JNR Agropecuária Ltda, Paulo Mocellin e Márcia 

Cristina Mocellin.

 Cumpra-se com urgência.
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 Tangará da Serra-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5867 Nr: 2092-71.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI PASQUALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3719, Marco Aurelio Campos de Toledo - OAB:5.984

 Certifico que, em razão dos antigos advogados terem sido intimados por 

meio da publicação no DJE, edição nº 10670, torno sem efeito aquela 

intimação, para intimar os advogados das partes, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGJ, para manifestarem, querendo, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, em razão do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282883 Nr: 11452-29.2018.811.0055

 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): RAQUEL OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822-DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça junto aos autos da Carta Precatória de 

código 11028648, em trâmite na Vara de Dreito Bancário de Várzea 

Grande/MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331745 Nr: 1199-11.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE JESUS SILVA CAMPOS, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA QUIMICA PETROLEO E DERIVADOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MUNIR MARTINS SALOMAO - 

OAB:20383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Tosta Freitas - 

OAB:OAB/MS14.041

 Certifico que, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 ( cinco)dias 

providenciar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no Centro, 

a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias 

on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos.

Marina M. Ribeiro

Téc. Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278484 Nr: 7780-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217535 Nr: 7973-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PATRICIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre o Auto de 

Penhora e Avaliação que acompanhou a Carta Precatória, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325039 Nr: 22583-64.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO SANTANDER BRASIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BRAND - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 20, 

impulsiono os presentes autos, a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de cinco 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59373 Nr: 1015-12.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PEREIR DA CRUZ ME, NELSON 

PEREIRA DA CRUZ, ANTONIO PAPADIUK

 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: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21.474, VIVIANE ANNE DIAVAN 

- OAB:6661/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para juntar a cópia da matrícula do 

imóvel penhorado à fl. 182, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150441 Nr: 10503-15.2012.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, ESPOLIO DE 

WALTER DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 35.912

 Autos nº: 150441.

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Banco da Amazônia 

s/a, em desfavor de Espólio de Walter de Souza e Silva e Saul Francisco 
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de Souza e Silva, todos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, às fls. 460/462 a parte requerida 

peticionou e juntou documentos comprovando o pagamento da 

condenação, requerendo a extinção do feito.

Instada a se manifestar, foi certificado às fls. 473 o decurso do prazo 

para manifestação da parte exequente.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

cumprimento de sentença em face ao embargante 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.

 Determino o levantamento pela parte embargada dos valores depositados 

judicialmente, mediante a expedição de competente alvará.

Desse modo, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar conta bancária para a expedição de alvará de levantamento da 

quantia depositada em juízo.

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.

Outrossim, considerando que houve sucumbência recíproca no feito, após 

a juntada do comprovante de pagamento, o embargante também 

apresentou cumprimento de sentença.

Desse modo, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às 

fls. 463, em face do embargado. Proceda-se a conversão da ação, 

conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, 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 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.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159894 Nr: 9249-70.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Autos nº: 159894.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Luis Fernando Decanini.

Executados: HSBC Finance Brasil S/A – Banco Múltiplo.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado Luis Fernando Decanini 

em desfavor de HSBC Finance Brasil S/A – Banco Múltiplo, todos 

qualificados.

Realizados alguns atos processuais, às fls. 175/176 o patrono do autor 

pugnou pelo cumprimento de sentença referente aos honorários 

advocatícios, sendo este recebido às fls. 178.

Às fls. 192/193 a parte requerida apresentou comprovante de pagamento 

no valor da condenação.

Às fls. 194 o patrono da autora peticionou requerendo a expedição de 

alvará para levantamento da quantia depositada em juízo.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo o devedor satisfeito integralmente a obrigação, entendo que 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.

 Defiro o levantamento pela parte exequente dos valores depositados 

judicialmente às fls. 193, mediante a expedição de competente alvará para 

a conta bancária indicada às fls. 194.

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, 29 de janeiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197950 Nr: 13103-04.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDREIRA MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:OAB-RJ 135.506

 Autos nº: 197950.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Pedreira Mato Grosso 

Ltda., em face de Banco da Amazônia S/A, ambos já qualificados.

Às fls. 709/712 foi determinada a intimação da parte executada para 

cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa diária, bem como efetuar 

o pagamento do saldo remanescente.

 Às fls. 714 foi certificado o decurso de prazo para a parte executada 

cumprir a obrigação de fazer e efetuar o pagamento do saldo 

remanescente.

 Às fls. 715/767 a parte exequente requereu a penhora on line via 

BACENJUD referente ao saldo remanescente, a conversão da obrigação 

de fazer em obrigação de pagar, bem como a execução das astreintes.

 Às fls. 776/777 a parte exequente informou que houve o cumprimento da 

obrigação de fazer pela parte executada, tendo requerido a penhora on 

line via BACENJUD referente ao saldo remanescente, bem como a 

execução das astreintes.

 Às fls. 778/783 o bloqueio de ativos financeiros referente ao saldo 

remanescente restou exitoso, bem como foi determinada a intimação da 

parte executada para pagar o débito informado às fls. 776/777.

Às fls. 785 foi certificado o decurso de prazo para a parte executada se 

manifestar acerca do bloqueio de ativos financeiros, bem como efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 776/777.

Às fls. 798/802 o bloqueio de ativos financeiros referente às astreintes 

restou exitoso.

 Às fls. 804 a parte executada alegou que não foi intimada para se 

manifestar sobre os cálculos ou cumprir espontaneamente o pagamento 

referente à execução das astreintes, de modo que há excesso de 

execução no valor de R$ 30.000,00 referente à multa de 10% e honorários 

advocatícios de 10%.

Às fls. 808/809 a parte exequente se manifestou.

 É o necessário à análise e decisão.

Analisando detidamente os autos, ao contrário do que alegou a parte 

executada às fls. 804, verifico que a decisão de fls. 778/783, além de 

determinar a intimação da parte executada para pagar as astreintes, 

constou expressamente a advertência de que caso não fosse realizado o 

pagamento voluntário, o débito seria acrescido de multa de 10% e, 

também, de honorários advocatícios de 10%.

Assim, considerando que referida decisão foi publicada no dia 29/04/2019 

em nome do advogado habilitado para receber intimação pela parte 

executada, qual seja, Dr. João Pedro de Deus Neto (fls. 784), entendo que 

razão não assiste à parte executada quanto à alegação de que não foi 

intimada para se manifestar sobre os cálculos ou cumprir 

espontaneamente o pagamento referente à execução das astreintes.

No que diz respeito ao excesso de execução, verifico que razão também 

não assiste à parte executada, tendo em vista que, conforme acima 

mencionado, a parte executada foi devidamente intimada para pagar o 

débito e mesmo assim não o fez (fls. 785), de modo que é devida a 

incidência da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% 

fixados na decisão de fls. 778/783.

Portanto, a impugnação ao cumprimento de sentença merece ser rejeitada.

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

804 e determino a conversão do valor bloqueado via BACENJUD às fls. 

799/802 em penhora, bem como procedo a transferência do valor à conta 

única.

Por conseguinte, desde já, fica autorizado o levantamento dos valores 

bloqueados, na conta bancária a ser indicada pela parte exequente.

 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.

 Neste caso, deverá ser ainda observado o disposto no § 3º do art. 450 

da CNGC, segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação, sendo certo que esta providência não impede a 

expedição imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

 Após, voltem-me os autos conclusos para extinção, nos termos do art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277056 Nr: 6634-34.2018.811.0055

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A, KEILA CHRISTIAN ZANATTA 

MANANGÃO RODRIGUES - OAB:327.408/SP, PRISCILA AKEMI OSHIRO 

- OAB:304931/SP

 Autos nº: 277056.

 Natureza: Ação de cobrança.

 Requerente: Alessandra Cristina Pettenan.

 Requerido: Companhia de Seguros Aliança do Brasil e outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos 

morais com pedido de tutela de urgência ajuizada em 13 de abril de 2018 

por Alessandra Cristina Pettenan em face de Companhia de Seguros 

Aliança do Brasil e Banco do Brasil S/A, todos já qualificados na inicial.

 Alegou a parte autora, em resumo, que é agricultora e emitiu junto à 

instituição financeira requerida a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/1887-3, 

para custeio da lavoura de soja do período agrícola de julho/2016 a 

junho/2017.

 Seguiu narrando que na própria cédula constou a autorização para a 

instituição financeira requerida realizar a contratação de seguro com a 

requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

 Narrou que em decorrência de excessivas chuvas na região, os grãos 

plantados apodreceram por completo ainda na lavoura, de modo que ficou 

impossibilitado de adimplir a Cédula Rural Pignoratícia.
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 Aduziu que mesmo tendo realizada a contratação do seguro para 

acobertar toda atividade financiada para o custeio da lavoura de soja e 

suas etapas, a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil negou 

a cobertura do sinistro.

 Por conta disso, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela para que a 

parte requerida exclua e se abstenha de incluir o nome da parte autora 

nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao final, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, bem como o 

reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, para condenar a 

requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil a pagar a cobertura do 

sinistro para o requerido Banco do Brasil S/A liquidar a Cédula Rural 

Pignoratícia nº 40/1887-3.

Requereu de forma subsidiária, o reconhecimento da obrigação do 

requerido Banco do Brasil S/A de contratar seguro para cobrir o bem 

objeto da garantia.

 Pugnou ainda pela gratuidade da justiça e pela inversão do ônus da 

prova.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 28/58.

 Às fls. 59 foi determinada a emenda da inicial para que a parte autora 

corrigisse o valor da causa em relação aos danos morais, bem como para 

comprovar o estado de hipossuficiência.

 Às fls. 62/70 a parte autora apresentou emenda a inicial.

 Às fls. 71 foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

 Às fls. 73/75 a parte autora opôs embargos de declaração.

 Às fls. 76/81 a parte autora requereu o aditamento da inicial para que seja 

reconhecido o direito de prorrogar as parcelas vencidas, bem como que a 

mora seja afastada.

 Às fls. 83/84 os embargos de declaração foram rejeitados.

 Às fls. 86/99 a parte autora informou que interpôs recurso de agravo de 

instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da 

justiça.

 Às fls. 103/104 veio aos autos a decisão que concedeu o efeito ativo ao 

recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora.

 A inicial foi recebida às fls.112/115, oportunidade em que foi indeferida a 

tutela de urgência, designada audiência de conciliação e indeferido o 

pedido de inversão do ônus da prova.

 Às fls. 119/128 a parte autora opôs embargos de declaração.

 Às fls. 130 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 148/150 veio aos autos a decisão que deu provimento ao recurso 

de agravo de instrumento interposto pela parte autora, para lhe conceder 

a gratuidade da justiça.

 Às fls. 155/156 os embargos de declaração foram acolhidos em parte 

para sanar a omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor.

 Às fls. 158/239 a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

apresentou contestação sustentando a inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor.

 Sustentou, ainda, que foi contratado seguro de penhor rural sobre o bem 

dado em garantia na Cédula Rural Pignoratícia, qual seja, a colheita e não a 

lavoura, de modo que a negativa de pagamento do sinistro se deu com 

base nas cláusulas contratuais.

 Aduziu que não praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar indenização 

por danos morais.

 Às fls. 242/251 a parte autora informou que interpôs recurso de agravo 

de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência e o 

pedido de inversão do ônus da prova.

 Às fls. 252/264 o requerido Banco do Brasil informou que interpôs 

recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

 Informou, ainda, que com a apresentação de contestação de forma 

tempestiva pela requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil, os 

fatos da presente demanda restaram refutados, apresentando sua 

manifestação de direito, cuja qual pode ser realizada em qualquer 

momento processual.

 Alegou a ausência do interesse de agir e a sua ilegitimidade de parte.

 Sustentou, ainda, a inexistência de responsabilidade legal e contratual de 

indenizar, bem como que não restaram demonstrados os requisitos para a 

reparação dos danos morais.

 Às fls. 265/266 veio aos autos a decisão que indeferiu o efeito 

suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte 

autora.

 Às fls. 267/269 veio aos autos a decisão que não conheceu do recurso 

de agravo de instrumento interposto pelo requerido Banco do Brasil S/A.

 Às fls. 270/276 a parte autora impugnou a contestação.

 Às fls. 228 foi decretada a revelia do requerido Banco do Brasil e 

determinada a especificação das provas pela parte autora e a requerida 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

 Às fls. 280/282 a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil 

pugnou pela produção de prova oral e documental.

 Às fls. 233 foi certificado o decurso de prazo para a requerida 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil informar o interesse na produção 

de provas.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Analisando os autos, verifico que ao contrário do que constou na certidão 

de fls. 233, a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil, às fls. 

230/232, pugnou pela produção de prova oral e documental, razão pela 

qual revogo a certidão de fls. 283, tendo em vista que o correto seria o 

decurso de prazo para a parte autora informar o interesse na produção de 

provas.

 Pois bem. Feita a consideraçãos acima, analisando os autos, verifico que 

os elementos necessários à formação de minha convicção já se 

encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta 

para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, expondo as 

razões de meu convencimento, conforme exigência do art. 93, inciso IX, 

da Constituição Federal de 1988.

 Destaco que o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, 

não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas.

Assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do processo, 

antes de enfrentar o mérito, cumpre-me decidir as preliminares suscitadas 

pelo requerido Banco do Brasil às fls. 252/260, ainda que intempestivas, 

por se tratar de matéria de ordem pública.

 Analisando os autos, entendo que razão não assiste ao requerido Banco 

do Brasil quanto às preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade 

passiva, tendo em vista que é incontroverso que ele intermediou a 

contratação do Seguro Automático de Penhor Rural e, em se tratando de 

relação de consumo, todos que integram a cadeira de fornecedores são 

solidariamente responsáveis.

 Por essa razão, afasto as preliminares suscitadas pelo requerido Banco 

do Brasil.

 Analisadas as preliminares e não havendo outras questões prejudiciais a 

ser decididas, passo a decidir o mérito do feito, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 A parte autora pretende a condenação da Companhia de Seguros Aliança 

do Brasil a pagar a cobertura do sinistro para o requerido Banco do Brasil 

S/A liquidar a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/1887-3 e de forma 

subsidiária, o reconhecimento da obrigação do requerido Banco do Brasil 

S/A de contratar seguro para cobrir o bem objeto da garantia ou a 

prorrogação do vencimento das parcelas.

 Analisando os autos, verifico que restou incontroversa a contratação de 

seguro penhor rural entre a parte autora e a requerida Companhia de 

Seguros Aliança do Brasil representada pela apólice de seguro nº 

000001059, cuja cópia está acostada às fls. 193, bem como que em razão 

do excesso de chuva não foi realizada a colheita da soja.

 Assim, a controvérsia cinge-se quanto à cobertura do seguro contratado, 

de modo que a análise deve ser realizada com base nos arts. 757 e 759 

do Código Civil, os quais determinam que a obrigação assumida através de 

contrato de seguro deve referir-se a riscos predeterminados, bem como 

que a proposta de seguro deve conter elementos essenciais do interesse 

a ser garantido e do risco.

 Ou seja, os contratos de seguro devem ser interpretados restritivamente, 

considerando apenas os riscos e interesses a serem garantidos neles 

expressos. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - SEGURO 

DE PENHOR RURAL - PERDA PARCIAL DO CULTIVO DE EUCALIPTO - 

COBERTURA SECURITÁRIA AFASTADA - PLANTAÇÃO "EM PÉ" - 

EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE - VALIDADE - NEGATIVA DE 

PAGAMENTO - LICITUDE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. - O contrato de seguro deve ser interpretado 

restritivamente, sendo válidas as cláusulas excludentes do pagamento 

indenizatório, se são claras e bem informadas. - De acordo com as 

condições gerais do seguro do penhor rural celebrado, o produto dado em 
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garantia à cédula rural pignoratícia deveria estar abatido, não havendo 

cobertura para lavoura ainda não colhida. - A recusa do pagamento se 

deu com base no contrato firmado entre as partes, consequentemente, 

improcede a pretensão indenizatória por quaisquer danos supostamente 

sofridos. - Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.071139-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2017, publicação da súmula em 

16/11/2017) (Original sem grifo)

 No caso dos autos, em que pese a alegação da parte autora de que o 

contrato de seguro foi celebrado para acobertar eventuais sinistros em 

toda a atividade financiada para custeio, no campo “Obs”, do item 

“1.RISCOS COBERTOS”, do documento de fls. 194/195, há expressa 

menção de que o seguro não cobre lavouras e plantações em pé e 

respectivos produtos não colhidos. Veja bem: não há dúvida nenhuma! A 

apólice é muito clara quanto à cobertura! Antes da colheita a soja plantada 

não estava acobertada pelo seguro.

 Ademais, além de a parte autora não ter impugnado referido documento, 

na Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01887-3 (fls. 39/45), na cláusula que 

versa sobre o seguro de bens vinculados, há a indicação da ciência da 

parte autora quanto às condições do seguro (fl. 42).

 Diante disso, entendo que a cobertura do seguro contratado se restringe 

apenas aos produtos colhidos, o que não é o caso dos autos, eis que 

restou incontroverso que o sinistro ocorreu antes da colheita.

 A título de informação, oportuno destacar que existe diferença entre 

seguro agrícola e seguro de penhor rural. No primeiro o segurado tem 

direito à indenização de prejuízos causados à lavoura, mesmo que ainda 

não colhida, decorrentes de fenômenos da natureza. Já no segundo a 

cobertura abrange apenas os produtos já colhidos. Obviamente que o 

custo do seguro agrícola é substancialmente maior que o seguro de 

penhor, sendo do meu convencimento que a parte autora pretende, após 

ter contratado o mais barato e com menor cobertura, receber indenização 

por risco não assumido. Simples assim: risco não contrato é risco não 

assumido!

 Prosseguindo, passo a analisar o pedido subsidiário formulado pela parte 

autora de que, em razão da cláusula que autorizou o Banco do Brasil a 

realizar o seguro do bem descrito na Cédula (SEGURO DE BENS 

VINCULADOS – fls. 42), este tinha a obrigação de adquirir seguro que 

acobertava todo o ciclo produtivo, do plantio à colheita.

 Todavia, da leitura da referida cláusula, é possível verificar que a 

finalidade da contratação do seguro é a cobertura de eventuais sinistros 

envolvendo os bens descritos na cédula, qual seja, a colheita da lavoura 

de 1.410.500,00 kg(s) de Soja Transg (em grãos) no período agrícola de 

julho/2016 a junho/2017 (GARANTIAS – fls. 42).

 Assim, não há que se falar em obrigação do Banco do Brasil de contratar 

seguro para todo o ciclo produtivo, eis que segundo o julgado abaixo 

colacionado, o termo colheita significa fruto percebido, separado e colhido 

do principal:

"CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO DE SEGURO. INTERPRETACAO. 

INCIDENCIA DO CDC. CLAUSULAS LIMITATIVAS. CONDICOES GERAIS. 

INEXISTENCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROVIMENTO. I - A ATIVIDADE 

SECURITARIA ESTA ABRANGIDA PELO CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - ARTIGO 3, II, DEVENDO AS CLAUSULAS CONTRATUAIS 

ESTAREM DE ACORDO COM TAL LEGISLACAO, ADMITINDO 

INTERPOSICAO CONFORME VERIFICADA ABUSIVIDADE, INCLUSIVE, 

REFERENTE AS CLAUSULAS LIMITATIVAS EXPRESSAMENTE ADMITIDAS 

PELA LEI CONSUMERISTA, ARTIGO 54, § 4, REFERENTE AOS RISCOS 

COBERTOS, A FIM DE COIBIR DESEQUILIBRIO ENTRE AS PARTES. II - OS 

BENS IDENTIFICADOS E CARACTERIZADOS NA CEDULA RURAL 

PIGNORATICIA SE RESUMEM NA COLHEITA DA SOJA SAFRA 2003/2004. 

O TERMO COLHEITA SIGNIFICA FRUTO PERCEBIDO, SEPARADO E 

COLHIDO DO PRINCIPAL, EXCLUINDO DA COBERTURA LAVOURA OU 

PLANTACAO EM PE E RESPECTIVOS FRUTOS PENDENTES. III - A 

AUSENCIA DE EFETIVA ENTREGA DAS CONDICOES GERAIS DO 

CONTRATO AO CONSUMIDOR PODERIA ACARRETAR A ABUSIVIDADE 

DAS CLAUSULAS LIMITATIVAS (RISCOS COBERTOS), PORQUE VEDARIA 

O CONHECIMENTO DE SEU CONTEUDO. ENTRETANTO, A APOLICE 

VINCULADA A CRP EXPLICITOU A COBERTURA CONTRATADA 

(COLHEITA DA LAVOURA DE SOJA SAFRA 2003/2004), EXCLUINDO O 

CICLO DE DESENVOLVIMENTO. NESSE PASSO, A FRUSTRACAO DA 

COLHEITA POR CHUVAS EXCESSIVAS NAO POSSUI COBERTURA 

SECURITARIA, PORQUE O INTERESSE GARANTIDO RESTRINGE-SE AO 

PRODUTO COLHIDO - SOJA. IV- NA INTERPRETACAO DO CONTRATO DE 

SEGURO CONFORME AS DISPOSICOES DO CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, TEM-SE A INEXISTENCIA DE OBSCURIDADE, 

AMBIGUIDADE, ABUSIVIDADE E DESEQUILIBRIO CONTRATUAL A 

ENSEJAR INTERVENCAO JUDICIAL POR NULIDADE DE CLAUSULAS, 

OBSERVADOS OS PRINCIPIOS DA BOA-FE CONTRATUAL, EQUILIBRIO 

ECONOMICO E FUNCAO SOCIAL (ARTIGOS 421 E 2.035, CC) E A 

LEGISLACAO EM VIGOR, ARTIGOS 2, 3, 6, 47, ALEM DE DISPOSITIVOS 

DO CDC, 757 A 802 DO CODIGO CIVIL E 5, XXXII DA CONSTITUICAO. V - 

APELO IMPROVIDO, MANTIDO O ATO RECURSADO." (TJGO, APELACAO 

CIVEL 113539-1/188, Rel. DES. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4A 

CAMARA CIVEL, julgado em 03/04/2008, DJe 95 de 26/05/2008) (Original 

sem grifo)

 Diante disso, considerando que o contrato de seguro celebrado com a 

requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil consta expressamente 

a exclusão de cobertura para lavoura ainda não colhida e que o requerido 

Banco do Brasil tampouco assumiu obrigação de contratar seguro para 

todo o ciclo produtivo, não há que se falar em ato ilícito praticado pelas 

requeridas, já que agiram dentro do que era esperado da relação 

contratual. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO DE PENHOR RURAL - 

LAVOURAS EM PÉ E RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS - 

AUSÊNCIA DE COBERTURA - CLÁUSULA EXPRESSA - NEGATIVA DE 

COBERTURA - VALIDADE. Se as condições gerais do contrato de seguro 

de penhor rural, contratado entre as partes, prevê, expressamente, a 

exclusão de cobertura para lavouras ainda em pé e frutos não colhidos, 

não há que se falar em recusa ilícita de cobertura por parte da 

seguradora, a ensejar sua responsabilização pelos danos narrados na 

inicial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0080.11.001894-4/001, Relator(a): Des.

(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, 

publicação da súmula em 08/11/2016)

 Portanto, não pode ser acolhida a pretensão indenizatória por danos 

materiais ou morais.

 Por outro lado, requereu, ainda, a parte autora, a prorrogação das 

parcelas com base no Manual de Crédito Rural (fls. 76/81).

 A prorrogação da dívida rural tem como objetivo a redução das 

dificuldades enfrentadas pelos produtores, proporcionando a estes a 

renegociação de seus débitos, sendo que referida questão restou 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 298, in 

verbis:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade 

da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Por sua vez, a Lei nº 10.186/01, em seu art. 5º, delegou ao Conselho 

Monetário Nacional (CMN) a competência para autorizar e estabelecer as 

condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de 

operações de crédito rural:

“Art. 5o O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e 

composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, 

estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito.”

Em decorrência disso, o Manual de Crédito Rural (MCR), que consolida as 

normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional e aquelas divulgadas 

pelo Banco Central relativas ao crédito rural, no item 2.6.9. previu as 

hipóteses em que é possível a prorrogação da dívida:

“9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a 

prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes 

pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove 

incapacidade de pagamento do mutuário, em conseqüência de: (Circ 

1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das 

explorações. (Circ 1.536)”

Ademais, o alongamento e a reprogramação do reembolso de operações 

de crédito destinadas ao custeio agrícola, devem ser solicitados pelo 

mutuário após a colheita e até a data do vencimento, conforme disposto no 

item 3.2.25 do Manual de Crédito Rural:

“25 - Admite-se o alongamento e a reprogramação do reembolso de 

operações de crédito destinadas ao custeio agrícola, observadas as 

seguintes condições: (Res 4.580 art 3º; Res 4.726 art 1º e 8º)

a) o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data 

fixada para o vencimento; (Res 4.580 art 3º)”

Assim, se de um lado há o direito subjetivo do devedor à prorrogação da 
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dívida constante de cédula de crédito rural (Sùmula 298 do STJ), de outro 

há a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos 

legais, bem como o requerimento administrativo solicitado dentro do prazo.

 No caso dos autos, sem adentrar na questão referente a ocorrência de 

frustração de safra por fatores adversos, verifico que não houve 

comprovação pela parte autora de que realizou o requerimento 

administrativo até o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia em questão 

(28/09/2017).

 Portanto, não é possível acolher o pedido da parte autora de prorrogação 

da dívida em razão da ausência de comprovação de que tenha a solicitado 

administrativamente junto à instituição financeira e, via de consequência, 

não há como se reconhecer a inexistência de mora.

 A corroborar referido entendimento colaciono o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE 

CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS PREVISTOS 

NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO FORA DO PRAZO. 1. 

Apesar de ser direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do 

STJ, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é 

necessário o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito 

Rural (2.6.9), quais sejam: a incapacidade de pagamento em virtude de a) 

dificuldade de comercialização dos frutos; b) frustração de safras; c) 

eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. 

Além disso, a teor do item 25 do MCR, tal requerimento de ser realizado 

antes do vencimento da dívida. 2. No caso dos autos, sem adentrar na 

questão referente a ocorrência de frustração de safra, há que se 

observar que o pedido de alongamento da dívida foi apresentado perante 

a instituição somente em 14/09/2017, não atendendo ao prazo 

estabelecido para apresentação do pedido de alongamento da dívida. 3. 

Logo, não preenchido um dos requisitos, não há que se falar em direito 

subjetivo à prorrogação.” (TRF4, AC 5001811-75.2017.4.04.7109, 

TERCEIRA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado 

aos autos em 17/10/2019)

Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso no julgado ora colacionado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISONAL – CRÉDITO RURAL 

–CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - DISCUSSÃO DE MATÉRIAS EM 

QUE NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA OU PREVISÃO CONTRATUAL – 

CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% 

AO ANO – CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL E 

INCIDÊNCIA DO CDC – AFASTAMENTO DA MORA – VALOR 

INEXPRESSIVO – INADMISSÃO – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 10% 

PARA 2% - INCIDÊNCIA DO CDC – INADMISSÃO - HONORÁRIOS FIXADOS 

EM VALOR ADEQUADO - RECURSO IMPROVIDO. Não há cerceamento de 

defesa pelo julgamento antecipado da lide que impede a produção de 

prova pericial desnecessária para o deslinde da ação revisional de 

contrato bancário. O recurso que visa discutir matérias ou encargos não 

contidos no contrato ou não apreciados desfavoravelmente na sentença, 

carece de interesse recursal. Os juros remuneratórios em contrato rural 

limita-se em 12% ao ano, na ausência de previsão especial em contrário. 

A possibilidade de revisão de contratos bancários à luz do CDC, 

excepcionando-se o pacta sunt servanda no caso de cláusulas abusivas, 

é matéria já pacificada na jurisprudência. O afastamento da mora é 

admitido desde que se demonstre a cobrança de encargos ilegais no 

período de normalidade contratual e que tais valores sejam expressivos a 

ponto de justificar o não pagamento do valor, no tempo e modo 

avençados. A admissão da prorrogação da dívida rural exige a 

comprovação do preenchimento dos requisitos, inclusive a formalização 

do pleito administrativo, no prazo estabelecido, conforme a forma e o 

prazo definido na norma atinente. A multa moratória em contratos regidos 

pelo CDC se limitam em 2% do valor do débito. A rigor do artigo 20, §4º, do 

Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação, os 

honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do 

juiz, de acordo com os critérios elencados no parágrafo §3º do mesmo 

dispositivo, devendo o “quantum” respeitar a atividade desenvolvida pelo 

advogado, sem promover o aviltamento da profissão, de modo a 

representar adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.” 

(TJ-MT, Ap 66398/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015) 

(Original sem grifo)

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, ficando a 

parte autora condenada a pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Registro, porém, 

que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa, uma vez que a 

parte autora está sob o pálio da gratuidade (fls. 148/150).

 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, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 183177 Nr: 1219-75.2015.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORMANDO CORRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LEANDRO DAMASCENO 

- OAB:14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3.610-B

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, mesmo nos casos de quitação do débito na via 

administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor aos 

honorários advocatícios, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento de honorários advocatícios, fixado no patamar de 10% sobre o 

valor da causa, de acordo com o artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A respeito, 

vejamos recente julgado:(...))Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Quanto as custas, 

não haverá a cobrança consoante decisão proferida pela CGJ-MT nos 

autos do processo administrativo n.º 0008387-60.2019.8.11.0000, uma 

vez que não houve citação pessoal, e embora tenha reconhecido a divida 

por meio do pagamento extrajudicial, não integra efetivamente os 

autos.Intime-se somente a Fazenda Publica, eis que não houve 

comparecimento da outra parte aos autos. Após arquive-se. Publique-se. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 328027 Nr: 24830-18.2019.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO / FAZENDA 

ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO COUTINHO CHAVES 

- OAB:13767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 328027.

 Vistos,

Conforme se extrai dos autos, às fls. 288/291 foi concedida a tutela 

cautelar antecedente para determinar que a parte requerida se abstenha 

de negar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, incluir o 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e realizar o protesto 

junto aos cartórios.

Contudo, o cumprimento da tutela cautelar foi condicionado à prestação de 

caução.

 Às fls. 292/324 a parte autora indicou como caução dois tratores e duas 

colheitadeiras.

 Às fls. 325/347 a parte autora requereu a desconsideração da petição 

juntada às fls. 292/324, tendo indicado como caução o imóvel de matrícula 

nº 8.683 do CRI de Tangará da Serra – MT, apresentando uma avaliação 

no valor de R$ 2.515.500,00 e outra no valor de R$ 2.805.000,00.

É o necessário à análise e decisão.

Diante do petitório de fls. 325, passo a analisar o bem dado como caução 

pelo autor, qual seja, o imóvel de matrícula nº 8.683 do CRI de Tangará da 
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Serra – MT.

 Analisando os autos, entendo que a caução não deve ser aceita, tendo 

em vista que constou expressamente na decisão de fls. 288/291, que 

caso fosse apresentado bem imóvel, este deveria estar livre de ônus, 

sendo que o imóvel indicado às fls. 325 está gravado com hipoteca 

cedular (fls. 329-verso/330).

Ademais, em que pese a alegação da parte autora de que o saldo 

atualizado do gravame não compromete a suficiência da caução, verifico 

que o valor remanescente muito se aproxima do débito em questão, de 

modo que futuramente pode não ser suficiente para garantir a execução a 

ser ajuizada pela parte requerida. Explico.

 É que caso a parte autora se torne inadimplente em relação ao credor 

hipotecário, o bem imóvel oferecido como caução, caso seja levado a 

leilão, poderá ser expropriado por até 50% do valor da avaliação, de modo 

que o valor obtido com a expropriação descontado o valor do credor 

hipotecário, seria insuficiente para garantir a execução a ser ajuizada pela 

parte requerida (50% da maior avaliação = R$ 1.402.500,00 – R$ 

348.107,15 = R$ 1.054.392,85).

Ante o exposto, reputo inidônea a caução oferecida às fls. 325/347 

(imóvel de matrícula nº 8.683), devendo o autor apresentar nova caução.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129438 Nr: 8275-38.2010.811.0055

 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: LUCINDA SOARES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora acerca da certidão de trânsito em julgado retro: 

"Certifico que na data de 15/08/2019 precluiu o prazo para as partes 

recorrerem em face da decisão de fls. 203, sendo assim, a sentença de 

fls.193/194 transitou em julgado na aludida data. Nada mais".

 Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185358 Nr: 3031-55.2015.811.0055

 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: ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora acerca da certidão de trânsito em julgado 

retro:"Certifico que na data de 06/12/2019 precluiu o prazo para as partes 

recorrerem em face da decisão de fls. 121, sendo assim, a sentença de 

fls.116/117 transitou em julgado na aludida."Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224461 Nr: 13738-48.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora acerca da certidão de trânsito em julgado retro: 

"Certifico que na data de 30/01/2019 precluiu o prazo para as partes 

recorrerem em face da decisão de fls. 141, sendo assim, a sentença de 

fls.129/131 transitou em julgado na aludida data." Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298677 Nr: 23696-87.2018.811.0055

 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: INACIO JOSÉ ANTON

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 270536 Nr: 1579-05.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUAXE CONSTRUTORA LTDA, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS OLIVEIRA BASTOS 

SILVA - OAB:15757

 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 de10 (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.Int ime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253966 Nr: 19882-04.2017.811.0055

 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: REGINA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SIMÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919/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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173857 Nr: 15634-97.2014.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: LINDINALVA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17.550/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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174814 Nr: 16743-49.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA ROSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175458 Nr: 17399-06.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILÁRIO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 192515 Nr: 8908-73.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SOARES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT, VANESSA LUZIA DOS SANTOS MARQUES - 

OAB:19.913-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora acerca da certidão de trânsito em julgado retro: 

"Certifico que na data de 10/12/2019 precluiu o prazo para as partes 

recorrerem em face da decisão de fls. 122, sendo assim, a sentença de 

fls.117/118 transitou em julgado na aludida data. Nada mais.".

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295451 Nr: 21437-22.2018.811.0055

 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: VOLNEY RICARDO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297080 Nr: 22550-11.2018.811.0055

 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: WELITON BEZERRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297538 Nr: 22889-67.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZENI CHABUDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 292254 Nr: 18830-36.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENIR ZANARDI

 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:
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 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293607 Nr: 19806-43.2018.811.0055

 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: SUELI FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293708 Nr: 19867-98.2018.811.0055

 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: EDILBERTO JOAQUIM RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293938 Nr: 20056-76.2018.811.0055

 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: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 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 intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294168 Nr: 20273-22.2018.811.0055

 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: LUCIANA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123497 Nr: 2523-85.2010.811.0055

 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: ISABEL LOPES RAMOS

 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:

 Intimo a parte autora acerca da certidão de trânsito em julgado retro 

lançada: "Certifico que na data de 22/01/2020 precluiu o prazo para as 

partes recorrerem em face da decisão de fls. 167, sendo assim, a 

sentença de fls.159/162 transitou em julgado na aludida data." Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131221 Nr: 920-40.2011.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOSÉ RAFAEL DE MELO, SEBASTIANA 

MARIANO DE MELO, ANDREIA MARTINS DE MELO, RAFAEL MARIANO DE 

MELO, ADRIANA MARIANA DE MELO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial retro, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, com ou sem manifestação da autora, impulsiono ao requerido para 

manifestação, em igual prazo.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 235385 Nr: 1667-77.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLESIO PLATES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO TANGARA DA SERRA-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste aspecto, importante consignar que o executado alega que em 

razão de não ter sido devidamente citado, não merece ser condenado as 

custas processuais. Contudo, mesmo nos casos de quitação do débito na 

via administrativa, resta-se aplicável a condenação do devedor aos 
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honorários advocatícios, uma vez que o Embargante deu causa a 

propositura da ação, restando-lhe os ônus decorrentes da sucumbência.A 

princípio, o artigo 90, § 3º do Código de Processo Civil dispõe:Art. 90. 

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos 

pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.§ 3º Se a transação 

ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento 

das custas processuais remanescentes, se houver.No caso dos autos, o 

Embargante pagou o débito de forma administrativa, inclusive os 

honorários, contudo, embora tenha dado causa a propositura da ação, o 

mesmo não foi citado, em razão dos autos ter ido para o arquivo em razão 

do valor da execução, conforme artigo 1º do Provimento nº. 13/2013.Em 

virtude disto, não haverá a cobrança consoante decisão proferida pela 

CGJ-MT nos  au tos  do  p rocesso  admin is t ra t i vo  n . º 

0008387-60.2019.8.11.0000, uma vez que não houve citação pessoal, e 

embora tenha reconhecido a divida por meio do pagamento extrajudicial, 

não integra efetivamente os autos.Por tudo mais que nos autos, ACOLHO 

os embargos de declaração interpostos na presente demanda, sanando a 

omissão, deixando de condenar o Embargante as custas. No mais, 

persiste a decisão tal como está lançada.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário.Tangará da Serra, 14 de Agosto de 

2019.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000024-04.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FABIANA DA COSTA SILVA OAB - SP191352 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000024-04.2016.8.11.0055. 

IMPETRANTE: CLAUDEMIR DE SOUZA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL 

DE TANGARÁ DA SERRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DE TANGARÁ DA SERRA 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000015-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PORFIRIO PINHEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL LOPES TORRES (IMPETRADO)

Reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo (IMPETRADO)

Presidente da Comissão de Gestão de Concursos e Vestibulares - 

COVEST da Universidade do Estado do Mato Grosso - Unemat 

(IMPETRADO)

STEFFANO SCARABOTTOLO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT14308-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUZELI PORFIRIO DE BRITO OAB - 432.309.971-15 (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 1000015-42.2016.8.11.0055. 

IMPETRANTE: ADRIANA PORFIRIO PINHEIRO IMPETRADO: REITORA DA 

UNEMAT ANA MARIA DI RENZO, ARIEL LOPES TORRES, STEFFANO 

SCARABOTTOLO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GESTÃO DE 

CONCURSOS E VESTIBULARES - COVEST DA UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - UNEMAT 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000019-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OESTE VEICULOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORA DE VEÍCULOS DETRAN MT (IMPETRADO)

Chefe do 22º Ciretran de Tangará da Serra-MT (IMPETRADO)

MARIA FERNANDA LOZICH (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (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 DESPACHO Processo: 1000019-45.2017.8.11.0055. 

IMPETRANTE: OESTE VEICULOS LTDA IMPETRADO: CHEFE DO 22º 

CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA-MT, DIRETORA DE VEÍCULOS 

DETRAN MT, MARIA FERNANDA LOZICH 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000941-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI RODRIGUES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA OAB - MT13286/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (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 DESPACHO Processo: 1000941-86.2017.8.11.0055. 

IMPETRANTE: DARCI RODRIGUES PEREIRA 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

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000047-47.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSORIO ROSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON JOAO COLLE OAB - MT10190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (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 DESPACHO Processo: 1000047-47.2016.8.11.0055. 

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 Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002067-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIELE DAIANE PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (IMPETRADO)

FABIO MARTINS JUNQUEIRA (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 Processo: 1002067-40.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: MIRIELE DAIANE PEREIRA IMPETRADO: MARIA DAS 

GRAÇAS SOUTO, FABIO MARTINS JUNQUEIRA, MUNICÍPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA Vistos, Miriele Daiane Pereira impetrou o presente Mandado de 

Segurança com pedido liminar contra ato ilegal e abusivo praticado por 

Maria das Graças Souto, Secretária Municipal de Administração e Fabio 

Martins Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Sustenta a impetrante 

que após a publicação do Edital Complementar nº 021/2018 relativo ao 

Processo Seletivo nº 002/2018, a autora foi convocada para o cargo de 

odontólogo dentista junto à impetrada. A convocação foi publicada dia 

16/08/2018 e o prazo final para apresentação dos documentos era até 

20/08/2018. Todavia, a impetrante foi desclassificada do certame em 

razão de não possuir até a data da nomeação inscrição no Conselho 

Regional de Odontologia - CRO/MT (id. 14980900). Aduz que realizou o 

pedido de inscrição junto à autarquia classista antes da convocação, 

todavia, em razão da data designada para análise do pedido da impetrante, 

obteve a confirmação da inscrição junto à entidade de classe somente no 

dia 21/08/2018. Em razão disso, requereu a concessão em sede liminar de 

suspensão do ato que a desclassificou a impetrante com determinação de 

sua nomeação para o cargo no qual foi classificada ou subsidiariamente 

que a autoridade impetrada receba novamente a documentação pertinente 

para fins de nomeação. No mérito requereu a declaração de nulidade do 

ato que a desclassificou confirmando a liminar vindicada para nomeação 

no cargo pretendido. Com a inicial vieram documentos anexos. O pedido 

liminar foi indeferido em virtude da ausência de verossimilhanças das 

alegações da impetrante e determinada a requisição de informações à 

autoridade coatora (id.15040299). Contudo, após a apresentação de 

informações pela autoridade coatora e a determinação de emenda da 

inicial para qualificação dos demais candidatos aprovados e empossados 

no cargo pleiteado, a impetrante manifestou-se em id. 25770216, 

pugnando pela desistência do presente mandamus. Após, os autos 

vieram-me conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. 

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (artigo 12, CPC). Todavia, 

excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto no §2º do 

artigo 12 do Código de Processo Civil. Desse modo, o presente feito 

merece imediato julgamento, haja vista se tratar de feito de tramitação 

prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito da causa. Isento de custas, na forma 

da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF. 

Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de pressuposto, nos 

termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra. Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o arquivamento do 

presente feito com as cautelas legais. Às providências Tangará da 

Serra/MT, 13 de janeiro de 2020. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000622-50.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO (IMPETRANTE)

WESLEY LEANDRO DAMASCENO (IMPETRANTE)

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA (IMPETRANTE)

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal do Município de Tangará da Serra - MT (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (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)

 

Vistos, Intimem-se impetrante e impetrado para que se manifestem sobre o 

cumprimento da liminar no prazo de 10 dias, presumindo-se que houve o 

cumprimento noticiado pelo Ministêrio Publico em caso de silêncio. Após, 

cumpra-se integralmente a sentença, observando-se a remessa 

necessária. Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000276-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAZ AMBIENTAL LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE COELHO JUNQUEIRA OAB - RO6485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Tangará da Serra (IMPETRADO)

Pregoeiro do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tangará 

da Serra (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Assiste razão ao impetrante. Proceda-se o cadastramento do 

licitante já identificado na inicial, procedendo-se a citação pendente. Após, 

apresentada a defesa do licitante, ou certificado o decurso do prazo, 

oportunize-se a manifestação do Ministério Publico e então conclusos para 

prolação de sentença. Tangará da Serra, 30 de janeiro de 2020 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 306092 Nr: 7601-45.2019.811.0055

 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: JOSE FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32.909SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente a pretensão indenizatória objeto desta 
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ação, condenando o autor a efetuar o pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% do valora da 

causa, devendo ser observada a suspensão de exigibilidade do presente 

débito em razão da gratuidade deferida.Como decorrência lógica da 

presente sentença, revogo a liminar anteriormente deferida. Devendo ser 

oficiado ao INSS consignando-se a revogação da liminar que suspendia o 

desconto imputnado. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.P. 

R. I..Cumpra-se. Tangará da Serra, 4 de fevereiro de 2020Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315995 Nr: 15568-44.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACELIA SALES DOS ANJOS DURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKE FERREIRA DOS ANJOS 

- OAB:26101/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco)dias, sobre os embargos opostos às 82/84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318816 Nr: 17863-54.2019.811.0055

 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: ANA MARIA URQUISA CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEIMAR TORRES SILVA, CLAUDIA FONTOURA 

DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro de Alcantara 

Junior - OAB:12001, RENATA GISELE WAHL DE ALCÂNTARA - 

OAB:OAB/MT 11.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar os depósitos relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

Veimar Torres Silva, e sua esposa Claudia Fontoura de Araújo Silva, 

Endereço: Av. Tancredo Neves, 202-N, Centro, Tangará da Serra-MT 

CONFINANTES E QUALIFICAÇÃO:

 - Aparecido Donizeti Semençato, Estância Primavera, Matrícula 29.378 CRI 

Tangará da Serra/MT; - Maria das Graças de Souza, Sítio Santo Antonio, 

Matrícula 29.377 CRI, Tangará da Serra/MT;- João Itamar da Silva, Sítio 

Santo Antonio, Matrícula 29.376 CRI Tangará da Serra/MT;- José Itavar da 

Silva, Sítio Santo Antonio, Matrícula 29.375 CRI de Tangará da Serra/MT;- 

Esmeralda Maria Mendes Cordeiro, Sítio Santa Maria, matrícula 1034 CRI 

Tangará da Serra/MT;- ESPÓLIO DE LUIZ COUTINHO PINTO, representado 

por Mário da Silva Pinto, Fazenda Pó de Ferro, Matrícula 6363 CRI Tangará 

da Serra/MT;

- Gustavo Henrique Faria Perazolo, Fazenda Santa Rita, matrícula 3.003 

CRI Tangará da Serra/MT;- Francine Faria Perazolo, Fazenda Santa Rita, 

matrícula 3.003 CRI de Tangará da Serra/MT;- Raimundo Bezerra de 

Abreu, Gleba SÃO SALVADOR, área 07, Matrícula 9.894 CRI de Tangará 

da Serra/MT. cujo depósito será efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322476 Nr: 20739-79.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEFERSON CASSIANO PANTALIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão do oficial de 

justiça: CERTIFICO, que em cumprimento ao presente, dirigi-me ao 

endereço constante, e lá estando, por duas vezes em dias e horários 

diferenciados, não foi possível proceder com a APREENSÃO do bem, em 

razão da não localização do referido, nem da pessoa de Geferson 

Cassiano Pantalião, em razão da residência encontrar-se fechada. 

Conforme informações prestadas pelo Sr. Rogério Neves, a pessoa do 

requerido trabalha em fazenda e raramente aparece nesta cidade. Em 

razão de este meirinho entrar em gozo de férias a partir do próximo dia 

03/02, devolvo o mandado à central para os devidos fins, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329473 Nr: 25866-95.2019.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA BAO, MAURICIO SILVA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFIICAL DE JUSTIÇA ACOSTADA AS FLS. 149 

VERSO, quanto a não citação e intimação da parte requerida VERA LUCIA 

BAO para a audiência designada para o dia 11/03/2020, as 15:30 horas, 

PELOS MOTIVOS ELENCADOS AS FLS. 149 VERSO, devendo informar o 

endereço atualizado da requerida VERA LUCIA BAO para fins de proceder 

a citação e intimação da mesma para a audiência, informando nos autos 

com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 2962-18.2018.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:17.757/MT, JOSÉ FÁBIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais ajuizada por Compacta Comercial Ltda. em desfavor de 

Reporpack Brasil Distribuidora e Representação de Embalagens 

Descartáveis Ltda. EPP, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Recebida a inicial, deferiu-se tutela de urgência para suspensão das 

cobranças advindas dos débitos reputados inexistentes (protestos n.º 

397785, 397784 e 397783), inclusive levantando restrições junto aos 

órgãos de proteção ao crédito e cartório de protesto ou abstendo-se de 

inseri-las, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$100,00 

(cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de 

R$2.000,00 (dois mil reais) (fls. 58/59).

Expediu-se Carta Precatória n.º 1038672-27.2018.8.11.0041 para o fim de 

proceder à citação de Reporpack Brasil Distribuidora e Representação de 

Embalagens Descartáveis Ltda. EPP.

Às fls. 139/180 a requerente apresentou pedido de aditamento à inicial, 

para inclusão de Queiroz Fomento Mercantil Ltda. junto ao polo passivo da 

demanda; bem como ratificou os pedidos formulados na peça exordial.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, considerando a ausência de citação da parte requerida, 
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recebo o aditamento à inicial de fls. 139/180, nos termos do inciso I do 

artigo 329 do Código de Processo Civil, com o fim de incluir Queiroz 

Fomento Mercantil Ltda. no polo passivo, encaminhando-se os autos ao 

Cartório Distribuidor com finalidade de retificar a autuação e distribuição.

Por conseguinte, proceda-se o aditamento da Carta Precatória n.º 

1038672-27.2018.8.11.0041, encaminhando-se cópia do aditamento e 

documentos que acompanham a peça processual (fls. 139/180).

Outrossim, proceda-se a citação da requerida Queiroz Fomento Mercantil 

Ltda. para comparecer a audiência de conciliação outrora designada.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com o 

cumprimento da integralidade das determinações de fls. 58/59.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276699 Nr: 6321-73.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO EDILENIO OLIVEIRA, MLRO, MIKAELLY 

APARECIDA RAMOS OLIVEIRA, MARCELO HENRIQUE RAMOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO KOWALSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 ....Inicialmente, atente-se o Cartório quanto a necessidade de proceder as 

anotações necessárias ante a presente de interesse de menores, 

abrindo-se vista imediata ao Ministério PúblicoSem prejuízo de tal 

pendência inexistindo outras irregularidades ou matérias preliminares a 

serem analisados passo ao saneamento do feito fixando como pontos 

controvertidos a culpa e a extensão dos danos decorrentes do evento 

lesivo.No que tange a produção de provas, determino a expedição de 

Oficio a Seguradora Lider do DPVAT para que informe os valores pagos 

aos autores para fins de indenização.Diligencie-se junto a 2 Vara Criminal, 

transladando-se para o presente feito cópia dos áudios de gravação 

contidos nos autos cod. 264178, bem como do exame de alcoolemia 

mencionado a fls. 467, oportunizando-se a manifestação das partes e 

Ministério Publico.Outrossim, reputo necessária para além da prova 

emprestada e documental já solicitada a produção de prova oral, 

consistente no depoimento pessoal das partes e testemunhas que devem 

ser arroladas no prazo de 15 dias, para tanto designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 6 de maio de 202-. Às 14;00 

horas, às 14:00 horas-MT. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência e vista imediata 

dos autos ao Ministério Publico.Às providências.Tangará da Serra/MT, 4 

de fevereiro de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224546 Nr: 13844-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

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

OAB:11692/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATORIA EXPEDIDA PARA A 

COMARCA DE JUINA-MT, COM A FINALIDADE DE INTIMAÇÃO DO 

EXECUTADO ANTONIO PEREIRA LIMA, ONDE A MESMA FOI DEVOLVIDA 

NEGATIVA , TUDO DE CONFORMIDADE COM AS FLS.110/113, BEM COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228452 Nr: 17100-58.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEN MACHADO

 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: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para requerer o que de direito, bem como acerca da 

certidão: Certifico que decorreu o prazo e a parte executada não 

comprovou nos autos o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado a atualizado do crédito de folhas 106, apesar de intimado as 

folhas 117, bem como não apresentou impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257300 Nr: 22531-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA SPINDULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529, ROBERTO DUARTE JUNIOR - OAB:2485/AC

 Intimação do autor para requerer o que de direito acerca da certidão: 

Certifico que o requerido foi citado por meio de seu Advogado habilitado 

nos autos 0800224-44.2013.801.0001, 2ª Vara Cível da Comarca de Rio 

Branco-AC, no DJE nº 10386, de 30/11/2018 e publicado no dia 

03/12/2018 e por AR as folhas 207 e apresentou resposta nos autos 

apesar de citado por AR as folhas 207, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 199473 Nr: 14387-47.2015.811.0055

 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: DERIUDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Aragão de Araújo, Beatriz Araújo 

Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:6.105 OAB/MT, 

LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Vistos,

Intime-se o requerido para que se manifeste sobre o pedido de substiuição 

processual.

Indefiro a isenção pleiteada no que tange aos tributos, visto que o 

recolhimento decorrente de operação anterior não exonera o recolhimento 

decorrente de trasmissão do bem subsequente.

Sem prejuízo, oficie-se a ao Cartório de Registro de Imóveis, consignando 

que o bloqueio determinado não obsta a transferência do imóvel aos 

requeridos para subsequente transferência ao autor, devendo inclusive 

ser levantado o bloqueio após a trasferência do imóvel ao autor..

Intime-se Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 213341 Nr: 4750-38.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. V. VERONEZE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se que o bem se encontra em nome de sócia e que ao 

menos do que se extrai da matricula do imóvel é a residência desta, com 

fulcro no principio da cooperação intime-se o exequente para que ou 

comprove ser a executada firma individual ou promova o incidente de 

desconsideração, bem como confirme o interesse na penhora do imóvel, 

que ao menos do que se extrai da qualificação contida na matricula do 

mesmo seira a residência da respectiva sócia.
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Permanecendo o exequente silente, fica desde já indeferido o pedido de 

penhora de imóvel residencial de terceiro, devendo prosseguir o feito nos 

termos da decisão de fls. 102.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216492 Nr: 7089-67.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLORRICO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 Vistos,

 Considerando-se que a sentença proferida nestes autos transitou em 

julgado, inviável o acolhimento da arguição de nulidade, devendo a parte 

utilizar-se da via desconstitutiva adequada.

Ao contador e então vista a Defensoria Publica, para que formalize 

adequadamente o pedido de cumprimento de sentença no que se refere 

aos honorários sucumbênciais já fixados.

Intimem-se Cumpra0se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306268 Nr: 7757-33.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOTARDO MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSE DE SOUZA MARTINS, ZILEI 

FATIMA DE ALMEIDA MARTINS, EDER MAYER DE ALMEIDA MARTINS, 

CELIA REGINA DA SILVA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de imprensa, no 

sentido de intimar o advogado da parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Rosario 

Oeste-MT tendo em vista que a citação das executadas MARIO JOSE DE 

SOUZA MARTINS E ZILEI FATIMA DE ALMEIDA MARTINS, ON-DE FOI 

NEGATIVA, fls, 62-65 verso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308143 Nr: 9241-83.2019.811.0055

 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: NILVA BASSO POMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNANDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-S/MT, EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20.332-A MT

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 

113/117, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314853 Nr: 14596-74.2019.811.0055

 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: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:219770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE ZOCH 

LEITE - OAB:25162-0-MT

 Intimação do autor para requerer o que de direito, bem como acerca da 

certidão: Certifico nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC que de 

decorreu o prazo e a parte requerida não ofereceu contestação nos 

autos, conforme termo de sessão de conciliação de folhas 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304138 Nr: 6081-50.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Intimação do requerido r para manifestar sobre o teor da petição da 

autora acostada as fls 183/214, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301679 Nr: 3018-17.2019.811.0055

 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: E. L. IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA ME, 

APROCAMPO MAQ. MOTORES E PROD. AGROPECUARIOS LTDA, 

ERNANDES VENDRAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO FERNANDO DE OLIVEIRA DINIZ

 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, RUBIANE K. MASSONI - OAB:, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO AR REFERENTE A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA PARA A AUDIENCIA DESIGNADA PARA O DIA 

18/03/2020, AS 15:00 HORAS, , ONDE FOI DEVOLVIDA PELO CORREIO 

COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE, DEVENDO INFOMAR NOS AUTOS O 

ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE REQUERIDA PARA FINS DE 

PROCEDER A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA MESMA PARA A AUDIENCIA 

DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 18/03/2020, AS 15:00 HORAS NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1341 Nr: 134-89.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMIR JOSÉ SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA, JOAO GOBBO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:11925, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A 

MT, GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:152399/SP, IVAN SZELIGOWSKI RAMOS - OAB:2696-A/MT, 

Marcos Cesar Faria Junior - OAB:MT0022151O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738 oab/mt, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653

 Vistos,

Com fulcro no principio da cooperação oportunize-se a manifeção das 

partes quanto a situção dos autos n. 100091-44.2014.8.26.0047., bem 

como oficie-se ao Juízo de Comarca de Assis onde tal feito tramita 

solicitando-se informações quanto a adjudicação pendente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1373 Nr: 177-26.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMIR JOSÉ SIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVI DALLA LIBERA, ELIANE MARTINI DE 

MELO, DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIA LTDA, SANDRA MARA GOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GERALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

- OAB:152399/SP, Marcos Cesar Faria Junior - OAB:MT0022151O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2.739, EURIPES GOMES PEREIRA - OAB:3738 oab/mt, RENATO 

APARECIDO TEIXEIRA - OAB:OAB SP210.678

 Vistos,

Permaneçam os autos suspensos nos termos das decisões de fls. 671, 

1209 e 1224.

Outrossim, com fulcro no principio da cooperação oportunize-se a 

manifeção das partes quanto a situção dos autos n. 

100091-44.2014.8.26.0047., bem como oficie-se ao Juízo de Comarca de 

Assis onde tal feito tramita solicitando-se informações quanto a 

adjudicação pendente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12168 Nr: 1995-03.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON IRONI ZANCANARO - ME, LETÍCIA 

LISETTE PILGER ZANCANARO, IRONI ZANCANARO

 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: MOACIR ORTEGA - 

OAB:OAB/MT 7.086-A, Wilson Teruo Kobayashi - OAB:2575-B

 Intimação do autor para manifestar acerca da avaliação de folhas 

480/482, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 103485 Nr: 2298-36.2008.811.0055

 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: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT

 Vistos,

Cumpra-se a decisão de fls. 713/714

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154621 Nr: 3241-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAR, NEIDY ALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

16.428, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:OAB/RJ 86235

 Posto isso, tendo em vista a novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial, julgo extinto o processo, 

com fulcro no art. 485, inciso IV, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

renovação do cálculo atinente a condenação por danos morais e 

honorários sucumbenciais até 20/06/2016, oportunizando-se a 

manifestação das partes e representante do Ministério Publico.Não sendo 

apresentada impugnação, expeça-se certidão de crédito, com valores 

atualizados até a data indicada, para habilitação junto ao Juízo da 

r e c u p e r a ç ã o  j u d i c i a l . C u s t a s  r e m a n e s c e n t e s  p e l a 

executada.Oportunamente, arquive-se procedendo as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 4 de 

fevereiro de 2020Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161919 Nr: 12896-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO E PRATA JOALHERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO NEVES DE OLIVEIRA - 

OAB:15311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da certidão: Certifico que 

decorreu o prazo e a parte executada não comprovou nos autos quanto a 

entrega das joias descritas no contrato de fls. 20/24, sob pena de 

decretação de busca e apreensão dos bens, apesar de intimado nos 

autos, as folhas 116, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169753 Nr: 10816-05.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO APARECIDO QUEIROS DE MORAES, MARIA 

DO ROSÁRIO QUEIROS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CINTRA RASCHEJA, BRUNO CORREA 

RASCHEJA, ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 16.223, 

ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, HERMES DA SILVA - OAB:MT 14.884, 

RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625, RENATA CINTRA 

RASCHEJA - OAB:15625/O

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestarem acerca do oficio n. 

1222/2019/GER.RENAVAM/DETRAN/MT, juntado nos autos as folhas 307, 

no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 245963 Nr: 13507-84.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GODOIS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981

 Assim, FIXO a pena do crime em questão em DOIS (02) ANOS DE 

RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA, haja vista a situação financeira 

favorável do réu, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário 

mínimo vigente à data do fato (13/11/2016), que deverá ser atualizada e 

recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei 

Substantiva Penal, haja vista a situação econômica do réu, pela 

inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.A pena 

deverá ser cumprida INICIALMENTE EM REGIME ABERTO, tendo em conta o 

que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.Por fim, verifica-se que o réu não é 

reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi 
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praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a 

culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime 

indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o 

disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO 

a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas 

restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de 

três (03) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante 

o período da pena imposta.A entidade a ser beneficiada com a prestação 

de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo 

com a necessidade e as aptidões do reeducando. Consigno, por oportuno, 

que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena 

privativa de liberdade na hipótese do § 4º do art. 44 do Código 

Penal.Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de 

pena, inclusive, com substituição por pena pecuniária e restritiva de 

direitos, CONCEDO ao mesmo o direito de RECORRER EM LIBERDADE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 331897 Nr: 1295-26.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, MINISTERIO PUBLICO CACERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CAMARA BIAGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL DA SILVEIRA 

FERREIRA DE MELO - OAB:100.300/mg, MARCELO SILVEIRA FERREIRA 

DE MELO - OAB:52.579/MG, Ricardo Silveira Ferreira de Melo - 

OAB:64638/MG

 Autos nº: 1295-26.2020.811.0055.

Código Apolo nº: 331897.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 10 de março de 2020, às 14h30min, para oitiva da 

testemunha de defesa Edson Ferreira da Silva, que deverá ser INTIMADA 

a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 03 de fevereiro 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: 1000268-88.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AVESTON MENDONCA DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Maristela Ramos da Costa (REU)

LAZARO GABRIEL DA ROCHA (REU)

 

PROCESSO n. 1000268-88.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:AVESTON 

MENDONCA DA SILVA POLO PASSIVO: LAZARO GABRIEL DA ROCHA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 29/07/2020 Hora: 14:30 , 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: 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))

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 12/03/2020, às 14h00min, no Gabinete da Quinta 

Vara Cível desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-45.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (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))

Outros Interessados:

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 8012056-19.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO DIEGO DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 1000269-73.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000269-73.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:RENATA 

ANGELICA NUCCI BELOTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA 

ANGELICA NUCCI BELOTE POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 29/07/2020 Hora: 15:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 6 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: 8010708-05.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT9809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010301-28.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINO CHAVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 8012056-19.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO DIEGO DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-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: 8010220-45.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (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))

Outros Interessados:

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1000272-28.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CASAROTTO DE CONTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000272-28.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GABRIELA 

CASAROTTO DE CONTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, LUAN EUZEBIO DEBO ORTH 

POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 29/07/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 6 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: 1000273-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR OAB - MT10369-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000273-13.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

FERREIRA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCO ANTONIO 

GUIMARAES JOUAN JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 29/07/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000249-82.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DE OLIVEIRA ARAGAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Cumpra-se conforme consta do campo finalidade da presente 

carta precatória, servindo a presente de mandado. Após, devolvam-se os 

autos à origem, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações devidas. Comunique-se ao Juízo deprecante. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 5 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-75.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA MATOS HERRERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Antes da análise da tutela de urgência almejada, é necessário 

que o reclamante preste alguns esclarecientos. Nos documentos 

anexados no Id 28831620 constam dois débitos pendentes, referentes a 

“Cobrança de bolsa não aprovada” e “FIES não aditado”, que são 

exatamente os débitos que foram inscritos pela reclamada, o primeiro com 

data de 7.2017 e o segundo de 5.2019. Embora o extrato juntado no Id 

28831620 consta o adimplemento de todos os meses referentes ao ano de 

2017, não há nenhum documento informando o pagamento referente ao 

débito “Fies não adiantado”. Também não há informação na petição inicial e 

nem nos documentos anexados sobre o aditamento do Fies no período em 
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que está sendo cobrada, ou o motivo pelo qual referida cobrança seria 

indevida. A reclamante apenas informa na inicial que nada deve à 

reclamada e que a negativação é indevida, mas nada informa sobre os 

débitos que constam como pendentes. A narrativa específica dos fatos é 

crucial para o deslinde da ação, inclusive para assegurar a defesa do 

reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, não se 

admitindo alegações genéricas. Assim, faculto à parte autora a emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente 

os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, esclarecendo sobre os 

débitos constantes no extrato juntado no Id 28831620, se são indevidos e 

por qual razão, ou, se devidos, se já estão pagos (anexando, neste caos, 

os respectivos comprovantes), sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 5 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-30.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 dos reclamados, a fim de 

que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, se manifestem acerca do 

conteúdo da petição inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, 

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, 06 de fevereiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-49.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação de ação declaratória de inexistência de débito 

c.c indenização por danos morais. A parte autora requer medida de 

urgência para que a reclamada retire o nome dela nos órgãos de proteção 

ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos não é possível inferir 

exatamente quais são os fatos e os fundamentos do pedido. A reclamante 

informa na inicial que reconhece que a parcela do empréstimo entabulado 

com o banco reclamado venceria no dia 1.8.2019, mas que depositou uma 

quantia em janeiro de 2019, tendo o banco descontado naquela época o 

valor correspondente ao empréstimo. No entanto, pelos documentos 

juntados é possível observar que o contrato que levou à negativação é 

diverso do contrato que ensejou o desconto efetuado em janeiro de 2019 

(Id 28639714 e 28641292). Outro ponto que merece ser esclarecido pela 

reclamante, é sobre o valor da prestação que seria debitada na data de 

01.08.2019, para que seja possível verificar se havia saldo suficiente na 

conta para o integral pagamento da parcela. A narrativa específica dos 

fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive para assegurar a defesa 

do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Assim, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que apresente adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido, esclarecendo os pontos informados acima, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. 

Cumpra-se. 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: 1000274-95.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAMY KEOMA TAI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000274-95.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:THAMY KEOMA 

TAI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO MARQUES PONTES 

JUNIOR POLO PASSIVO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES 

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: 29/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 328881 Nr: 25431-24.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PULINO VARGAS - 

OAB:26.608, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARUD CASQUEIRA 

PIMENTA - OAB:142307

 Com tais considerações, não estando comprovada, com a necessária 

segurança, a posse de boa-fé dos bens pela embargante, não 

visualizando, consequentemente, a probabilidade de êxito da embargante 

nesta demanda, INDEFIRO o pedido para determinar a suspensão da 

execução principal.Cite-se/intime-se o exequente/embargado, por meio do 

advogado constituído nos autos principais, para contestar, em 15 dias (art. 

679, do CPC), consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

embargante.Com a defesa ou certificado o decurso do prazo, intime-se a 

embargante para manifestação em 5 dias e tornem os autos conclusos 

para de l iberações. In t imem-se.Cumpra-se ,  exped indo-se  o 

necessário.Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2020.ANGELO JUDAI 

JUNIORJuiz de Direito em substituição legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIA VIEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - MT PREV (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 
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provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 

necessidade da concessão da tutela de urgência antecipada, bem como 

que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, 

isto é, seria ineficaz. Em juízo de cognição sumária, verifico a ausência 

dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Conforme a 

documentação acostada à inicial, a reclamante pretende liminarmente a 

declaração de reconhecimento de dependência econômica do seu 

filho/segurado para perceber o benefício de pensão por morte, conforme 

determina a Lei Complementar nº 245/2014, no seu artigo 245, I, “d”. Para 

comprovar as suas alegações a reclamante junta aos autos diversos 

laudos médicos e extratos de Declarações de Imposto de Renda de 

Pessoa Física entregues à Secretaria da Receita Federal, relativas aos 

anos de 2014 a 2016. Em que pese os documentos anexados indiquem 

início de prova de que a reclamante de fato era dependente 

economicamente do segurado, a prova não é suficientemente segura para 

que seja concedida de plano a tutela de urgência. Conforme informado na 

inicial, a reclamante pretende apenas a declaração de dependência 

econômica, que é exigida por lei, para receber o benefício, ou seja, busca 

a certificação pelo Poder Judiciário de uma condição que a lei exige. 

Desse modo, para que haja a mencionada certificação, é necessário que o 

juízo tenha certeza da condição informada pela reclamante, conclusão que 

demanda análise sob cognição exauriente e não substanciada apenas 

com base em documentos oriundos de declaração unilateral. Nesse 

passo, repita-se, embora a documentação juntada demonstre início de 

prova, por si só, sem o contraditório e sem outros elementos que a 

corrobore, não é apta para, nesta fase em que o juízo é de cognição 

sumária, demostrar a probabilidade de êxito na demanda. Essa conclusão 

somente é possível, repita-se, caso os fatos narrados na petição inicial 

não sejam impugnados pelo instituto reclamado. A jurisprudência tem o 

mesmo entendimento no que tange à dilação probatória nos casos de ação 

declaratória de reconhecimento de dependência econômica. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – GENITORA - 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO – 

DEFERIMENTO – INADMISSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

NECESSIDADE. Não se mostra juridicamente admissível deferir tutela 

provisória de urgência quando não demonstrada, de plano, a probabilidade 

do direito, consistente na dependência econômica da genitora em relação 

ao seu filho, servidor público, situação que está a depender de dilação 

probatória. Recurso provido. (TJMT – AI 29417/2016, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016) PREVIDENCIÁRIO. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTGECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO 

DECLARATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. 1. INCABÍVEL 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO DECLARATÓRIA EM VIRTUDE 

DESTA VISAR OBTENÇÃO DE CERTEZA JURÍDICA E NÃO TERMOS 

PROVISÓRIOS DE FUTURO COMANDO DECLARATÓRIO. 2. agravo 

improvido. (TRF-5 – 2ª Turma, AGTR: 37108 CE 2001.05.00.031639-3, 

Relator: Desembargador Federal Petrucio Ferreira, Data de Julgamento 

24.09.2002) AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM 

AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA. 1. O 

procedimento da ação declaratória não comporta, no mesmo processo, a 

antecipação de tutela, visto que aquele procedimento consiste na busca 

da certeza, através do judiciário, da existência ou não do direito afirmado 

pelo autor da ação e, por outro lado, a antecipação da tutela, nos termos 

do art. 273 do Codex Processual, exige que seja inequívoca a prova do 

direito do requerente, diante da verossimilhança das alegações. 2. 

Recurso improvido. (TJMG, 3137917 mg 2.0000.00.313791-7/000, Relator: 

Batista Franco, Data de Julgamento 26.09.2000) DIREITO ADMINISTRATIVO 

– DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – 

PENSÃO POR MORTE – PARIDADE – VERBA ALIMENTAR – PAGAMENTO 

– VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. Ante o teor do parágrafo 

2º, do artigo 273, do Código de Processo Civil, não há como conceder 

antecipação de tutela em situação que gera irreversibilidade da medida. 

(TJMG – 4ª Câmara Cível, AI: 10707130242571001 MG, Relagor: Moreira 

Diniz, Data de Julgamento: 06.02.2014) Não bastasse, o deferimento de 

tutela de urgência em lides desse jaez, em que o pronunciamento judicial é 

meramente declaratório, encontra obstáculo no disposto no art. 1.059, do 

CPC e art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que impedem a concessão de 

medidas da espécie quando o provimento esgote totalmente a pretensão 

da parte. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. 

FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ARTIGO 

1º DA LEI N.º 9.494/97. ARTIGO 1º DA LEI N.º 8.437/92. NÃO CABIMENTO. 

1. É vedado o deferimento de medidas liminares, sejam cautelares ou 

antecipatórias da tutela, quando o objeto da ação principal esgotar-se de 

pronto, antes do término definitivo do processo. 2. O Superior Tribunal de 

Justiça tem decidido que não cabe o pagamento de verbas remuneratórias 

em tutela antecipada contra a Fazenda Pública, quando ocorrerem alguns 

dos óbices previstos na Lei n.º 9.494/97. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. (STJ - REsp 1256257/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 10/11/2011) (grifos) Nesse 

sentido, incide a norma impeditiva emanada do § 3º, do art. 300 do CPC, 

visto que o perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório, caso 

venha a ser deferida a medida postulada pela reclamante é latente no 

caso em comento, já que conforme mencionado acima, a antecipação do 

mérito neste caso poderia culminar no pagamento do benefício, podendo 

trazer diversos prejuízos ao erário, caso a decisão não fosse confirmada 

na sentença. Por fim, é necessário pontuar que a pretensão da 

reclamante, que ao que tudo indica pretende se utilizar da medida liminar 

para instruir pedido de concessão de benefício previdenciário junto ao 

Instituto reclamado, muito se assemelha com o pleito de produção 

antecipada de provas previsto no art. 381, § 5º, do CPC, devendo, se for 

esse o caso, a reclamante se utilizar da via adequada, perante o Juízo 

competente, para o atendimento de sua pretensão. Com estas razões, 

ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a tutela de 

urgência almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante 

discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados 

a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para comparecimento à 

audiência de conciliação, é fato que os representantes da Fazenda 

Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do referido 

procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), 

portanto, com a realização de um ato processual inútil e desnecessário, 

não preservaria a celeridade que deve permear procedimentos da 

espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e atravancaria 

demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a forte orientação 

doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação 

subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, bem como 

tendo em vista que restarão preservados os princípios descritos no art. 2º 

da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, especificamente no que tange 

à citação e prazo para resposta do reclamado, que seja observado o 

disposto no art. 335 do CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada 

pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 

2015), para, querendo, apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 

(não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual, 

inclusive apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 30 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-36.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HILARINA ORADIA GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 
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demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve 

ser demonstrada a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. A reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, os 

descontos em seu benefício são indevidos. Além disso, afirma e 

demonstra que nunca teve o valor relativo aos empréstimos ora 

questionados creditado em sua conta bancária. O único valor creditado na 

conta da reclamante foi o de R$ 300,00, que ela informa que irá proceder 

com a devolução. A afirmação da reclamante deve ser tida como 

verdadeira nesta sede, tendo em vista ser aplicável à espécie o disposto 

no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, competirá à reclamada a prova da 

contratação. Até que sobrevenha essa prova, deve-se presumir 

verdadeira a alegação da promovente. A plausibilidade jurídica do pedido, 

portanto, se consubstancia na provável declaração de inexistência do 

negócio jurídico (não contratação do financiamento) e o consequente 

indevido desconto de valores em seu benefício. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de que a continuidade dos descontos certamente 

causará danos patrimoniais relevantes à reclamante, inclusive 

prejudicando sua subsistência, uma vez que é aposentada e, 

aparentemente, tem como único sustento os vencimentos provenientes da 

aposentadoria, sobre a qual estão ocorrendo os descontos. Presente, 

pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando o contrato a produzir 

regulares efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência da contratação do seguro, 

o fato de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem 

como o fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais 

prejuízos que os descontos podem produzir. Verifico ausência de perigo 

de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 

296) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando os descontos a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, para determinar 

a suspensão da execução do contrato mencionado na petição inicial e, 

consequentemente, determinar SUSPENSÃO dos descontos do benefício 

previdenciário da parte reclamante, sob pena de multa fixa no valor de R$ 

1.000,00 para cada desconto realizado em desconformidade com esta 

decisão. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 4 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-21.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

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:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Sob juízo de cognição 

sumária, não verifico a presença dos requisitos mínimos para concessão 

da tutela de urgência almejada. Primeiro porque o reclamado, em sua 

manifestação preliminar, informa e demonstra documentalmente que o 

débito que está sendo discutido nos autos sequer é de titularidade do 

reclamante. De acordo com a alteração contratual anexada no ID 

28405813 (p. 14-16), o real sócio da empresa é apenas homônimo; os 

dados de qualificação, porém, não conferem com os do reclamante, já que 

tanto o número do RG, quanto o número do CPF, são distintos dos do 

promovente (conforme doc. ID 28123429). Nesse sentido, o Município 

reclamado consignou claramente em sua manifestação que o reclamante 

não é o responsável pelo débito tributário, não havendo, portanto, falar 

sequer em possibilidade de discutir sua existência ou validade. Chama a 

atenção o fato de que o reclamante anexou à petição inicial o documento 

do ID 28123429, emitido pelo Município reclamado aos 04.09.2019, no qual 

consta a pessoa de JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, com os números de RG 

e CPF que coincidem com os do reclamante, indicando que o promovente 

efetivamente constava no cadastro do Município como sócio da empresa 

E. M. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, indicada na inicial. Porém, conforme 

é possível visualizar pelo teor do documento do ID 28405813-p. 19, 

consistente no mesmo relatório, desta feita atualizado para a data de 

27.01.2020, o nome do reclamante não mais consta como sócio da 

referida empresa. Assim, se antes existia a possibilidade de que o 

reclamante estivesse sofrendo pendências em razão de constar seu 

nome e qualificação no cadastro municipal da referida empresa, essa 

situação não mais subsiste. Não fosse o suficiente, verifico ainda outro 

impedimento para a concessão da tutela de urgência, por ausência 

absoluta de utilidade da medida, além da duvidosa legitimidade do 

reclamante para a pretensão explicitada na inicial. Com efeito, na petição 

inicial o reclamante pretende que este Juízo determine liminarmente a 

suspensão da exigibilidade de todos os débitos tributários da empresa 

mencionada junto ao Município reclamado. No entanto, a pretensão é de 

impossível acolhimento, já que não é dado ao reclamante, pessoa física, 

formular pretensão em nome do terceiro, pessoa jurídica. Sendo certo que 
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a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física dos sócios, ainda 

que se partisse da premissa de que seria o reclamante quem figura no 

cadastro do Município como sócio da empresa, não tem o promovente 

legitimidade para requerer a suspensão de débitos da pessoa jurídica, 

diante do que estabelece o art. 17 do CPC. Apenas a pessoa jurídica, 

evidentemente, poderia formular essa pretensão. Se houve, em tese, sua 

inclusão como sócio da empresa e isso lhe está acarretando prejuízos 

reflexos, e se essa inclusão for realmente indevida, a pretensão do 

reclamante deveria dirigir-se para sua exclusão do quadro societário, e 

não formular requerimentos em nome da própria empresa e que, no fundo, 

somente a esta traria benefício. Ainda que o juízo concedesse a medida 

liminar como pleiteada, outros problemas certamente surgirão, tendo em 

vista que a suspensão da exigibilidade do tributo não retiraria o reclamante 

do quadro societário da empresa. De todo modo, como já explicitado 

anteriormente, se havia algum prejuízo reflexo ao reclamante, que poderia 

ser denotado pelo teor do documento ID 28123429, não se visualiza mais a 

restrição indicada na petição inicial (impedimento à obtenção de isenção 

tributária – IPTU), diante da superveniência do documento do ID 

28405813-p. 19. Por fim, não verifico o perigo da demora em aguardar o 

provimento final, tendo em vista que além do próprio reclamado afirmar que 

os débitos informados na inicial não são de responsabilidade do 

reclamante sequer fundamenta o motivo da tutela de urgência. Ressalto 

que a presente decisão é conclusiva no sentido de não ser possível o 

acolhimento da pretensão urgente formulada na petição inicial, conforme 

fundamentação supra. No entanto, não há lugar para extinção do 

processo, tendo em vista que o reclamante formula requerimento final no 

sentido de ser o Município reclamado responsabilizado pela inclusão 

indevida de seus dados cadastrais (conforme se denota pelo documento 

do ID 28123429), situação que será melhor descortinada após a formação 

do contraditório pleno. Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 

300 do CPC, INDEFIRO, por ora, a concessão de tutela antecipada. 

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015, recebo a petição inicial. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 

(art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-14.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA IRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYANNE ALVES DE CAMARGO (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 pela 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

não visualizo os requisitos necessários para o deferimento da tutela de 

urgência. A reclamante afirma que a reclamada produz barulho excessivo 

em seu apartamento após o horário do silêncio, o que vem lhe tirando o 

sossego. No entanto, para demonstração do alegado, a reclamante anexa 

aos autos apenas conversas tratados por meio do aplicativo WhatsApp. 

Ocorre que referido documento, por si só, não constitui prova apta e 

segura o suficiente ao deferimento da medida de urgência, já que se trata 

de prova unilateral. Pelos documentos não é possível verificar se 

efetivamente há barulho excessivo advindo do apartamento da reclamada, 

bem como se esses barulhos estão sendo produzidos fora do horário 

estabelecido no regimento interno do condomínio (caso exista) ou acima 

do permitido em legislação local. Não há prova segura destes fatos. Para o 

deferimento da tutela inibitória pretendida, conforme exigência expressa 

do art. 497, do CPC, seria necessária prova segura de que os barulhos 

praticados pela reclamada estão efetivamente perturbando o sossego da 

reclamante. Frise-se que o bem a ser tutelado, que é o sossego, a 

tranquilidade da reclamante (previsto no art. 1.277 do Código Civil), pelo 

bom senso, talvez não venha a significar, neste caso concreto, a 

ausência total e absoluta de barulho, mas a inibição de um ruído além do 

que seria permitido e praticado reiteradamente de forma a prejudicar sua 

vida e saúde. Em outras palavras, o que deve ser tutelado é a 

tranquilidade livre de perturbações sonoras abusivas de qualquer 

natureza. Ocorre que, como já afirmado em linhas pretéritas, apenas com 

as informações trazidas com a inicial, é muito frágil a demonstração de 

como estão sendo e quais são os ruídos produzidos pela reclamada. 

Enfim, não há elementos seguros para se inferir se a produção de ruídos é 

ou não abusiva, excessiva, a ponto de ferir o direito pessoal da 

reclamante. Enfim, diante de tais argumentos, em juízo de rasa cognição, 

fica inviabilizado o deferimento da tutela de urgência, já que não se 

encontram presentes os seus requisitos, principalmente o fumus boni iuris. 

Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, por ora, 

INDEFIRO a medida de urgência almejada. Recebo a petição inicial, tendo 

em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 
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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

Decisão 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)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 

produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 5 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-28.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA CASAROTTO DE CONTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (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. 
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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 um ano (ID 28931337). Por outro 

lado, demonstra a reclamante que solicitou a expedição do documento, 

inclusive com urgência, não sendo atendida até a presente data (Id 

28931338). 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 GABRIELA CASAROTTO DE CONTO, 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, 

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, 6 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001050-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVALDO BATISTA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISAO SISTEMA CONTABIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 
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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. A pesquisa indicou a existência de 1 

veículo em nome da parte executada. Porém, sobre ele pende restrição 

anterior decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em 

garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos termos do art. 

7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Defiro também o pedido para pesquisa de 

bens por meio do sistema CEI-ANOREG. Conforme extrato anexo, porém, 

não constam imóveis registrados em nome da executada. Com fundamento 

no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a 

inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do 

sistema SERASAJUD. Indefiro o pedido para pesquisa no sistema 

FEBRANOR, tendo em vista que, s. m. j., o E. TJMT não tem convênio e 

este magistrado não tem acesso ao referido sistema. Assim, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

06 de fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-73.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE OAB - MT27567/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (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 a reclamante frequentou regularmente e concluiu o curso 

oferecido pela reclamada há mais de um ano e meio (ID 28911624). Por 

outro lado, demonstra a reclamante que solicitou a expedição do 

documento, inclusive com urgência, não sendo atendida até a presente 

data (Id 28911622). 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 RENATA ANGÉLICA NUCCI BELOTE, 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 
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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, 

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, 11 de novembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002123-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO SEIDEMAN NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO OAB - MT23399/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

HUGO SEIDMAN NOGUEIRA em desfavor de LIBERTY SEGUROS S/A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia técnica para 

solução do litígio. Ora, no caso, comparando as assinaturas do contrato 

em questão com a assinatura da procuração e da cédula de identidade da 

parte autora revela-se a necessidade de realização de prova pericial, 

consistente na realização de perícia grafotécnica para elucidação do 

ponto controverso. Nesse sentido: Recurso Inominado nº.: 

8011633-16.2016.8.11.0037 - AP - PJE Origem: Juizado Especial Cível da 

Comarca de Primavera do Leste Recorrente(s): BANCO PAN S/A 

Recorrido(s): LEIA FERREIRA DE ABREU VILELA Juiz Relator: Dra. Patrícia 

Ceni Data do Julgamento: 13/10/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

– AUTORA ALEGA QUE NÃO ASSINOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –– 

ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM VIRTUDE DE PERÍCIA 

TÉCNICA - ASSINATURAS SEMELHANTES – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO QUE CONDUZEM À NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito com Indenização por dano 

moral em que a parte Autora relata que verificou que estava havendo 

descontos indevidos no recebimento do benefício de aposentadoria. A 

Autora traz no feito, cópia do contrato que alega não ter assinado e 

reclamação junto ao PROCON, na tentativa de solução administrativa. 2. 

Sobreveio sentença de procedência em que o juiz de 1º grau determinou a 

devolução dos valores descontados indevidamente em dobro, assim como 

concessão de danos morais. 3. Em sede Recursal, a parte Reclamada 

requer preliminarmente o reconhecimento da preliminar da perícia 

grafotécnica, para que seja comprovado por meio de perícia que a Autora 

assinou o contrato em questão. 4. Revelando-se que a causa é de maior 

complexidade por exigir a realização de prova pericial, consistente na 

realização de perícia grafotécnica para elucidação do ponto controverso, 

e, tendo em vista que reconhecer a realização da contratação, quando 

existem dúvidas acerca da veracidade da assinatura do contrato com a 

assinatura da procuração e da cédula de identidade, não respeitaria o 

amplo princípio do contraditório, não pode ser processada pelo juizado 

Especial, devendo o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, em 

obediência ao artigo 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. 5. A questão atinente 

à incompetência absoluta, por ser matéria de ordem pública, deve ser 

declarada de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição. 6. 

Recurso Conhecido e Provido para reconhecer a Incompetência do juizado 

Especial em virtude da necessidade de perícia grafotécnica. (N.U 

8011633-16.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 

16/12/2019). E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - CONTRATO JUNTADO NA DEFESA - 

ASSINATURA IMPUGNADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO - 

RECURSO PREJUDICADO. 1- Não sendo possível averiguar a autenticidade 

da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia 

grafotécnica, o que é vedado em sede de juizado Especial, em virtude da 

sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica 

do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95. 2- Quando a parte reclamada 

acosta nos autos cópia do contrato, o qual é questionado pelo 

consumidor, ensejando dúvida quanto a sua efetiva celebração, torna-se 

necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a 

questão, o que afasta a competência do juizado Especial Cível, ante a 

complexidade da matéria. 3- Incompetência reconhecida de ofício. Recurso 

prejudicado. (N.U 1001575-43.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL, 

VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 

12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). Assim, considerando ser este 

o ponto nevrálgico do caso posto em análise e por ser imprescindível 

produção de prova pericial para sua adequada resolução, necessária é a 

extinção da presente demanda sem julgamento de mérito, por ser demanda 

de maior complexidade, fugindo, assim, da alçada dos Juizados Especiais, 

na forma do art. 3º, caput da Lei 9.099/95. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 

9.099/95. Por consequência, revoga-se a liminar concedida na decisão do 

ID nº 24246440. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 06 de Fevereiro de 2020. LIVRADA A. GAETE Matrícula 

40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitada em julgado, expeça-se ofício ao cadastro de inadimplentes, 

comunicando-se o teor da presente decisão e a revogação da decisão de 

tutela de urgência. Em seguida, arquivem-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 06 de Fevereiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 142097 Nr: 4606-60.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA DE SOUZA, MADALENA 

PIRES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159, 

MAGNA LOPES - OAB:22388/O, NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:0851/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-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. Considerando o 

disposto no id. n. 26531829, expeça-se nova carta de citação, quando, 

então, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 16.03.2020, às 

17h, à qual será realizada perante o CEJUSC. II. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. III. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005070-96.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1005070-96.2019.8.11.0045 para dia 

19/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004749-61.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDIONICE DOS SANTOS MARANHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado pericia do processo 1004749-61.2019.8.11.0045 para dia 

19/02/2020 a partir das 8:30h por ordem de chegada

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 acerca da devolução da carta precatória

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004139-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEI HELDER BARICHELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004139-93.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: NEI HELDER BARICHELLO 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. I. Trata-se de Liquidação 

de Sentença requerida por NEI HELDER BARRICHELO, em face do BANCO 

DO BRASIL, em consonância com o acórdão proferido pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça, às fls de id 22855685, 22855687 e 22855688. II. Nos 

termos do art. 510 do CPC, determino a intimação das partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos autos pareceres ou documentos 

elucidativos. III. Após, concluso para sentença ou, havendo necessidade, 

determinação de perícia técnica. IV. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42549 Nr: 2858-03.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANE FRANÇA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DOS MILAGRES DA CONCEIÇÃO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Intimação da parte executada, para que indique ao juizo, quais são e onde 

estão, os bens sujeitos a penhora, e os respectivos valores, sob pena de 

multa, conforme fls. 132 verso e deferimento de fls. 136.:"Vistos etc.1. 

Atendam-se os pedidos 1 e 1.2 de f. 132-v.

2. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100233 Nr: 6097-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial - CEJUSC->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 
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S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Monitória proposta pelo 

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo em desfavor de Noel Dias, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para fins 

de:REJEITAR os Embargos Monitórios às fls. 156/168, a teor do art. 702, § 

8°, do Código de Processo Civil, constituindo, em razão da Lei Processual 

o título executivo judicial;CONVERTER, em razão do disposto no Código de 

Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, alterem-se, pois, 

a capa dos autos e o Sistema Apolo.Condeno a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 85 do Código de 

Processo Civil, suspensa em razão do art. 98, § 3°, do Código de 

Processo Civil.Assim, prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista 

no art. 702, § 8°, do Código de Processo Civil, quando, então, a parte 

Exequente deverá acostar aos autos demonstrativo de débito 

atualizado.Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, procedendo com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências. Com urgência.Lucas do Rio Verde/MT, 4 de dezembro de 

2019.Cássio Luís FurimJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004175-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS JUNIOR DALASTRA (EXECUTADO)

LUIZ HENRIQUE ROMANCINI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 1ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LUIS FURIM PROCESSO n. 

1004175-38.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 64.002,45 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL 

Endereço: AV. CAPITÃO CASTRO, 3178, CENTRO, VILHENA - RO - CEP: 

76980-000 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS JUNIOR DALASTRA 

Endereço: RUA CASCAVEL, 1416, QD 40 LT 16, ALVI=ORADA, LUCAS 

DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: LUIZ HENRIQUE ROMANCINI 

Endereço: RUA DOS JAISMINS, S/N, QD 111 LT 04, BANCEIRANTES, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: 1.EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, caput, do CPC) no valor 

de R$ 64.002,45, sob pena de PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios (art. 831, CPC), 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; 2. Não 

sendo efetuado o pagamento no referido prazo, proceda-se o senhor 

Oficial de Justiça ao cumprimento do mandado de PENHORA de bens e 

avaliação, intimando-se na mesma oportunidade o executado (art. 829, 

§1º, do CPC). 3. Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á 

ARRESTAR tantos bens quanto se façam necessários para garantia da 

execução, nos termos do artigo 830 do CPC. DECISÃO; "Vistos, etc. I. 

Expeça-se mandado executório, devendo os Executados serem citados 

para efetuarem o pagamento em 03 (três) dias, do valor principal, custas e 

honorários advocatícios.II. Em caso de não pagamento, o Oficial de Justiça 

deverá efetuar a penhora e avaliação do objeto da penhora e, em ato 

continuo, intimar os Executados a indicarem bens passíveis de penhora. A 

intimação poderá ser feita na pessoa do advogado dos Executados, e na 

sua falta pessoalmente.III. Os honorários são fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida e, caso o pagamento seja realizado no prazo de 

3 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade.IV. Intimem-se 

os Executados de que os Embargos poderão ser oferecidos no prazo de 

15 (quinze) dias, a partir da juntada do mandado de citação, independente 

de penhora, depósito ou caução.V. Caso o Oficial de Justiça não encontre 

os devedores, deverá arrestar quantos bens bastarem para garantir a 

execução, agindo na forma do art. 653 do CPC.VI. Cumpra-se, expedindo 

o necessário." ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do 

art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. LUCAS DO 

RIO VERDE, 6 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91736 Nr: 5622-88.2013.811.0045

 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: RUI WILKE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEMELLY BURATTO - 

OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.116, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MS, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 

22930

 Certifico e dou fé que, o alvará nº 581049-3/2020, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos. Certifico ainda que a sentença de 

fls. 186, transitou em julgado sem interposição de recurso.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118224 Nr: 8546-04.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT/18197-O, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Certifico e dou fé que, o alvará nº 581044-2/2020, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos. Certifico ainda que a sentença de 

fls. 224, transitou em julgado sem interposição de recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87066 Nr: 865-51.2013.811.0045

 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: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Certifico e dou fé que, o alvará nº 581048-5/2020, foi devidamente 

liberado na conta informada nos autos. Certifico ainda que a sentença de 

fls. 186, transitou em julgado sem interposição de recurso.

Decisão

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

Processo Número: 1005061-08.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA NABARRETE SOUZA MARTINI (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: 

1005061-08.2017.8.11.0045 AUTOR(A): FERNANDO ROBERTO DE SOUZA 

REU: FERNANDA NABARRETE SOUZA MARTINI Vistos etc. Compulsando 

aos autos, verifica-se que a audiência agendada para 03.04.2018 restou 

prejudicada ante a ausência de citação da requerida (ID 12583087). O 

requerente justificou sua ausência à audiência e manifestou o 

desinteresse na audiência de conciliação e mediação e pugnou pela 

citação da requerida em seu endereço profissional (ID 11681433 e 

11749338). Acolho a justificativa apresentada pelo requerente para 

ausência à audiência e defiro a citação da requerida conforme pleiteado. 

Embora o requerente tenha manifestado o desinteresse na audiência de 

conciliação e mediação, consigno que a audiência de conciliação somente 

não se realizará na hipótese prevista no art. 334, §4º, inciso I, do CPC, a 

partir da qual iniciará o prazo para apresentação de resposta. Dessa 

maneira, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação designada para a data de 05.05.2020 às 

10h30min, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor 

Público. Expeça-se o necessário, citando e intimando-se as partes. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 6 de fevereiro de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004822-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANDRE FAGUNDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO MARTINELLO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1004822-67.2018.8.11.0045 EMBARGANTE: CARLOS ANDRE FAGUNDES 

EMBARGADO: OSVALDO MARTINELLO Vistos etc. Trata-se de embargos 

de terceiro proposto por Carlos André Fagundes em desfavor de Osvaldo 

Martinello, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra o 

embargante, em síntese, que tramita perante esta unidade jurisdicional 

ação de execução de nº 1001115-62.2016.8.11.0045 proposta pelo 

embargado Osvaldo Martinello em desfavor de José Federisi e Beatriz 

Aparecida de Almeida Federisi. Narra, ainda, que na ação de execução foi 

determinado a restrição de 02 (dois) veículos dos executados via 

RENAJUD, sendo um deles o veículo Hyundai Elantra GLS de placa 

OAZ4588 cujo foi adquirido por si e pendente de transferência após a 

quitação da última parcela. Relata, por fim, que agiu de boa fé e requereu a 

concessão de liminar para retirada da constrição judicial do veículo 

Hyundai Elantra GLS de placa OAZ4588. Recebida a inicial e concedida a 

liminar pleiteada, foi determinado a citação do embargado para 

apresentação de resposta (ID 16512535). O embargante informou que foi 

protocolado acordo na ação de execução e requereu a extinção do 

presente feito (ID 28230039). É O RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando o 

sistema processual, constato que fora entabulado acordo na ação de 

execução de nº 1001115-62.2016.8.11.0045 e requerido o cancelamento 

das restrições sobre bens em nome de José Federisi e Beatriz Aparecida 

de Almeida Federisi. Assim, tendo em vista o acordo firmado nos autos de 

execução e a homologação do juízo com a consequente determinação de 

desconstituição das constrições sobre bens dos executados, inclusive 

sobre o automóvel Hyundai Elantra GLS de placa OAZ4588, objeto que 

fundamenta esta ação, a extinção por ausência de interesse processual 

ante da perda superveniente do objeto é medida que se impõe. Diante do 

exposto, constatando-se a perda do objeto e a falta de interesse 

processual, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários ante ausência de formação válida da relação processual e 

custas pela parte autora. Caso seja constatada a ausência de 

recolhimento, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento para as providências pertinentes. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde, 6 de fevereiro de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000146-08.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DORA ALICE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005746-44.2019.8.11.0045

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:

LIRINEU CARLOS HOFFMANN (REQUERIDO)
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INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004192-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006102-39.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DE MARCO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERMANO ADOLFO BESS OAB - SC1810 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCO JACO MULLER (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA do 

Oficial de Justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Complementação de Diligência. 

VALOR: R$60,00 (sessenta reais), conforme certidão do Oficial de Justiça 

ID 28809463

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000197-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL HORIZONTES NOVOS DE NOVO 

SARANDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MINEIA BERTOCHI OAB - RS72667 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DA SILVA (REQUERIDO)

ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo o autor por seu procurador para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a certidão negativa do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005351-52.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VASCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

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

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005268-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE TERESINHA PORTELA FURLAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005103-86.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. O. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENTO JOSE DE ALENCAR OAB - MT14539/O-O (ADVOGADO(A))

LEONIDIA ALVES DE ALMEIDA OKA OAB - 429.248.711-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. O. (DE CUJUS)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da inventariante para que preste as primeiras declarações, 

dentro do prazo de 20 (vinte) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98551 Nr: 4836-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLDJ, KBPDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deiziane Padilha Silva Quintana 

- OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 INTIMO o Requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste 

acerca do pedido de fls. 249/260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24091 Nr: 1932-61.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ROBERTO CORTESIA, NEUSA 

CARMELITA KORTZ, ANTONIO FORTUNATO ESTOQUEIRO, SANDRA 

SALETE STOQUERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298-O/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT/14.258-A, WILLIAN AUGUSTO 

MENDES CAVALCANTE - OAB:OAB/MT 23345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99179 Nr: 5337-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA LIMA VIEIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor por seu procurador, para manifestar nos autos sobre os 

documentos juntados às fls. 80/88.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 125151 Nr: 3069-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BERNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT, MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Vistos etc.,

Denúncia – fls. 05/08.

Recebimento da denúncia em 08/06/2016 – fl. 226.

Citação pessoal do acusado – fl. 281.

Resposta à acusação do acusado por meio de advogado constituído – fls. 

230/233.

Instrução Probatória – fls. 354/370 e 382/384.

Memoriais escritos da Acusação – fls. 401/405.

Memoriais escritos da Defesa do réu – fls. 406/409.

Pronúncia – fls. 411/414, dando o réu Thiago Bernini como incurso no 

crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso que dificultou 

a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos III e IV c/c art. 61, inciso II, alínea 

“h”, ambos do Código Penal).

Intimação pessoal do acusado da sentença de pronúncia – fl. 423.

Interposição de recurso em sentido estrito pela Defesa do acusado (fl. 

418), razões recursais (fls. 419/421).

Contrarrazões recursais pela Acusação – fls. 425/431.

Reapreciação da matéria por este Juízo, em sede de juízo de retratação, 

mantendo a sentença de pronúncia – fl. 432.

Acórdão negando provimento ao recurso em sentido estrito interposto 

contra a sentença de pronúncia – fls. 469/471.

Trânsito em Julgado do acórdão – fl. 472.

É o sucinto relatório, e não havendo nulidades a serem sanadas ou fatos a 

serem esclarecidos (Art. 423, I, do CPP), o presente feito encontra-se 

pronto para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Defiro o rol de testemunhas apresentado pelas partes às fls. 475 e 474.

Designo julgamento para o dia 21 de julho de 2020, às 08h00min.

Intime-se o Ministério Público, o réu, requisitando-o, se necessário e, seu 

Defensor, bem como as testemunhas arroladas pelas partes na fase do 

art. 422, do CPP, residentes nesta Comarca.

Quanto as residentes fora desta Comarca faculto as partes a 

apresentação das mesmas, independentemente de intimação (RTs 

519/434, 464/349, 558/312, 559/312).

A Gestora Judicial providenciará o preparo do presente processo para 

julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo observar cumprir todas as 

formalidades legais.

Cumpra-se, com urgência, vez que trata-se de processo da META 

02/2020 do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164063 Nr: 145-74.2019.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CAROLAINE DE MELO FERREIRA, 

MARIA EDUARDA FONSECA BRANDÃO, GEAN MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - OAB:20055/MT, 

RODRIGO COSTA RIBEIRO - OAB:15386/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do(s) acusado (s, Dr RODRIGO DA COSTA 

RIBEIRO, OAB/MT 15386, para que apresente as RAZÕES RECURSAIS, 

conforme determinado em lei.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004770-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE MOURA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 07/11/2019 Hora: 15H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 07/11/19 15:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004770-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE MOURA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

RECURSO ANEXO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004828-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILTON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 27/11/2019 Hora: 15:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004828-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILTON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004828-11.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANAILTON JOSE 

DOS SANTOS Endereço: RUA AGATA, 1629, QUADRA 53, LOTE 35, 

CONJUNTO HABITACIONAL LUIZ CARLOS TESSELE JUNIOR, LUCAS DO 

RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 

BLOCO A, 504, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 A presente 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004306-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR FERNANDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE OAB - MT21579/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SILVA ALVES (REQUERIDO)

LINOS ROBERTO PINTO ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por sua advogada e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para o dia 19/03/2020, às 13h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002224-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS REGINALDO CEGELKA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 19/03/2020, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003043-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 19/03/2020 Hora: 13H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 19/03/20 13:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002213-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO RICARTES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por seu advogado e via DJE, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 19/03/2020, às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004411-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA BERTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004411-58.2017.8.11.0045. INTERESSADO: MARILENE DE FATIMA 

BERTON REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intimem-se as partes, concedendo-lhes o prazo de 5 

(cinco) dias, para apresentarem os requerimentos que entenderem 

pertinentes, sob pena de os autos serem encaminhados ao arquivo. 

Certifique-se o Gestor Judiciário se é necessária a inversão do polo das 

partes para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença. 

Se for o caso de cumprimento de sentença, referente a condenação em 

dinheiro, a parte credora deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, 

demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 
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dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 

parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 13 de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010433-81.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR41766-O (ADVOGADO(A))

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO(A))

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBER PEREIRA BASTOS OAB - MT0013698A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão de Decurso de 

Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: MOVEIS 

ROMERA LTDA EXEQUENTE: JUCELIA DE LIMA . LUCAS DO RIO VERDE, 6 

de fevereiro de 2020. CLEUSA BATISTA DE OLIVEIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, 

JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 

TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003781-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 27/11/2019 Hora: 14:30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 27/11/2019 Hora: 15H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 27/11/19 15:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004517-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DA SILVA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS 

DO RIO VERDE AVENIDA MATO GROSSO, 1912-S, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1004517-49.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 30.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: TATIANA DA SILVA NONATO Endereço: Rua Bergamo, Lote nº 14, 

Quadra 124A, Bairro Jardim das Palmeiras, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 A presente 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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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: 1004829-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DAL PONT SCARABELOT (REQUERENTE)

KAMILA SIMONI MIZEGENSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/11/2019 Hora: 13H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 14/11/19 13:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004829-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DAL PONT SCARABELOT (REQUERENTE)

KAMILA SIMONI MIZEGENSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Autorizado pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo 

de apresentar o relatório. Fundamento. Decido. Atendendo aos termos do 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em desfavor 

de LATAM AIRLINES GROUP S/A e DECOLAR. Em síntese, alegam os 

Autores que adquiriram passagens aéreas, por meio do site da Ré, com o 

seguinte trecho: Cuiabá – São Paulo – Jaguaruna. Aduziram que três dias 

antes da viagem, a Ré entrou em contato com os Autores e informou a 

alteração no voo original e que não iriam pousar em Jaguaruna e sim em 

Porto Alegre e teriam aceitado tal alteração. Relataram mais uma vez a Ré 

informou a alteração de voo e informou que não poderiam embarcar em 

Jaguaruna, sem fornecer qualquer justificativa, e após muita insistência 

conseguiram um voo saindo de Santa Catarina para dois dias após a data 

original contratada, tendo em vista que as Rés não conseguiram 

realocá-los no mesmo dia. Diante do exposto, requerem: a) indenização 

por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada 

Autor. Restando infrutífera a audiência de conciliação, a Requerida 

apresentou contestação. A Requerida DECOLAR.COM LTDA aduz, em 

síntese, a ilegitimidade passiva para responder os termos da presente 

demanda. Em sua defesa a Requerida LATAM AIRLINES GROUP S/A alega 

que o cancelamento se deu em razão de alteração da malha aérea, sendo 

caso fortuito externo, portanto, força maior excludente de ilicitude. Em 

relação à preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA da primeira Reclamada 

para responder aos termos da presente demanda, aduzindo, para tanto, 

que não é responsável pelo suposto ilícito praticado em desfavor da 

requerente, ressalto que o instituto da SOLIDARIEDADE previsto no Código 

de Defesa do Consumidor, possibilita que o consumidor escolha em face 

de quem pretende demandar, ou mesmo, demande em face de todos os 

envolvidos na relação consumerista, entre os quais a eventual 

condenação será cumprida. O artigo 7º, parágrafo único, do CDC dispõe 

que: “Art. 7º (omissis) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, 

todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos 

nas normas de consumo.” E no mesmo sentido o C. STJ já se posicionou: 

“(...)Respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis 

pelo acidente de consumo, inclusive os terceiros que prestaram serviço 

mediante contratação. (STJ - REsp: 686486 RJ 2004/0129046-5, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2009, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2009) Posto isso, 

REJEITO A PRELIMINAR ventilada pela Reclamada e passo a analisar o 

mérito. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

Incumbe às reclamadas provarem a veracidade de seus alegados na 

qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que os reclamantes 

adquiriram previamente passagem aérea da companhia reclamada. No 

caso vertente, verifico que ocorreu alterações por parte da Requerida no 

voo dos autores, sendo necessário a prorrogação de sua passagem de 

volta. A reclamada em sua contestação, alega que tal fato ocorreu em 

razão da alteração de malha aérea, sendo o problema imprevisível e 

inesperado, suscitando excludente de responsabilidade e conseqüente 

improcedência do pedido de indenização por dano material e moral. Pois 

bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-seque os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. É incontroverso nos autos que a parte 

reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da reclamada e que 

este não foi prestado nos limites do contrato. Note-se que as reclamadas, 

em nenhum momento, se preocuparam em fazer prova da excludente de 

responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia. Assim, ressalvando o 

entendimento deste juízo de que a alteração de malha aérea devem ser 

consideradas como excludente de ilicitude, por tratar-se de força maior e, 

portanto, medida necessária para garantir a segurança esperada no 

transporte aéreo, é bem de ver que o ônus da prova é da companhia 

aérea. In casu, repito, não restou demonstrado nos autos. Logo, não há 

que se falar em inocorrência de danos morais à parte reclamante, isso 

porque o cancelamento do vôo, causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço. No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 

6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de 

ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia 

da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele consistente 

na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da 

personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto 

subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a 

própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, 

ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 

14 DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 
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está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO.? (Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado 

em 31/01/2012) (grifei) No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação 

equivalente à R$ 6.000,00 (seis mil reais) aos reclamantes, que servirá, a 

um só tempo, para amenizar o sofrimento experimentado, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. “Ex positis”, com fulcro no art. 487, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte reclamante, para condenar a reclamada a pagar aos 

reclamantes o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização 

por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença, via de 

consequência DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Encaminho o projeto de sentença à MM. Juíza 

Togada, para apreciação e posterior homologação. Antonio Orli Macedo 

Melo Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo 

Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 17 

de dezembro de 2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MANHANI (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 19/03/2020 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 19/03/20 14:15

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000377-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000377-35.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

WAGNER DOS SANTOS ARAUJO 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 a autarquia 

requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

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

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado restou suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID 

n.º 28378788, p. 02), eis que comprova existência de contribuições em 

número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, o Requerente apresentou 

exames e relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento 

médico. Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 

28456763, indicam que o Autor está incapacitado por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

o Requerente está incapacitado para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, Sr. WAGNER 

DOS SANTOS ARAUJO, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o 

benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de 

manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 
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de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 28 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000308-03.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

JAIR ATHELY DE REZENDE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO, entre as partes acima identificadas, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia 

requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

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

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado restou suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID 

n.º 28273929), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, o Requerente apresentou exames e 

relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. 

Ademais, os laudos médicos, em especial os juntados sob os IDs n.º 

28274149 e 28273938, indicam que o Autor está incapacitado por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

o Requerente está incapacitado para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, Sr. JAIR ATHELY 

DE REZENDE, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 
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se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 28 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92581 Nr: 6431-78.2013.811.0045

 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: ELIZIANE MUNIQUE CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSNADIN TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95616 Nr: 2413-77.2014.811.0045

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAD, JDFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:18870 MT

 Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97424 Nr: 3890-38.2014.811.0045

 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: RODRIGO DE SOUSA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANZ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos para intimação do advogado Lucas Fratari da Silveira 

Tavares do desarquivamente requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119843 Nr: 469-69.2016.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL AGROPECUÁRIA LTDA, MARINO JOSÉ FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449-O/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 VISTOS.Defiro a penhora on-line solicitada pelo exequente, via sistema 

BACENJUD, com fulcro no art. 854 do CPC(...).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 (a) (s) será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico.Não sendo apresentada manifestação no prazo acima 

assinalado, desde já, certifique-se.No mais, considerando que a penhora 

on-line atingiu quase a integralidade do débito em execução, realizei tão 

somente, a busca de veículos em nome do (a) (s) executado (a) (s) 

através do sistema RENAJUD, conforme extrato anexo.Por fim, indefiro a 

pesquisa INFOJUD, uma vez que tal medida não se justifica nesse 

momento, haja vista o retorno da penhora on-line. Ciência ao exequente da 

constrição realizada, bem com das informações obtidas através dos 

sistemas informatizados, devendo delas se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 119290 Nr: 146-64.2016.811.0045

 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: RENE CORASSA, HENRIQUE OLING CORASSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:MT/355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 "[...] Desta feita, MANTENHO a decisão de p. 105 e verso e, de 

consequência, a realização da perícia médica.Intime-se o perito nomeado, 

para que inicie os trabalhos, nos termos da decisão de p. 105-verso, eis 

que já apresentados quesitos e assistentes pelas partes.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85813 Nr: 5471-59.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PEREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Pois bem. Para o cumprimento de sentença o regramento 

processual atualmente em vigor prevê, expressamente, a necessidade de 

intimação pessoal do devedor, é o que se extrai da leitura do artigo 513, § 

2º, inciso II, que abaixo reproduzo:Art. 513. O cumprimento da sentença 

será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber 

e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte 

Especial deste Código. [...]§ 2º O devedor será intimado para cumprir a 

sentença: [...]. II - por carta com aviso de recebimento, quando 

representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador 

constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; [...].Nesse 

sentido é a recente jurisprudência: [...]. Assim, em obediência ao art. 513, 

§ 2º, inciso II do CPC, determino a intimação do executado nos termos da 

decisão de p. 59 e verso.A intimação deverá ser por meio de carta com 

aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante do mandado 

de p. 38.Consigno que, sendo constatada a mudança de endereço sem 

prévia comunicação ao juízo, será observado o disposto no parágrafo 

único do art. 274, do CPC (art. 513, § 3º, do CPC).Transcorrido o prazo 

sem o devido pagamento, torne-me conclusos para análise.Cumpra-se. Às 

providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91462 Nr: 5341-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIANE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENAS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 64 e determino:

I - Proceda a escrivania com o desapensamento do presente feito dos 

autos de Cód. 85841, eis que não guarda semelhança com aqueles autos;

II - Intime-se o executado no endereço indicado à p. 64, nos termos da 

decisão de p. 58;

III - Em seguida, abra-se vistas ao Ministério público. Após, conclusos.

IV - Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89032 Nr: 2939-78.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ODAIR ROSINA, VERA LUCIA DOS 

SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY C. SANCHIK TULIO - 

OAB:11.640/MS, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, tendo as 

partes acima indicadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 90/92, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor pactuado.

Pois bem, apura-se que o acordo fora assinado pelos executados, com 

reconhecimento de firma de suas assinaturas, bem como pelo advogado 

da parte exequente, que possui poderes para transigir, conforme 

procuração de p. 45, assim, a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o cumprimento 

integral do pactuado, nos termos estabelecidos.

Custas processuais, pela parte executada e honorários advocatícios da 

forma pactuada.

Transitada em julgado, certifique-se e aguardem-se os autos em cartório, 

para a comprovação da avença, conforme requerido.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 91046 Nr: 4944-73.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. R. LUCAS DO RIO VERDE - SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima indicadas.

As partes, conforme petição juntada à p. 83/86, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação e suspensão do processo até o efetivo 

pagamento do valor pactuado nos autos da execução em apenso.

Pois bem, apura-se que o acordo fora assinado pela embargante, com 

reconhecimento de firma de sua assinatura, bem como pelo advogado da 

parte embargada, que possui poderes para transigir, conforme 

procuração de p. 45 (Cód. 91046), assim, a homologação de rigor se 

impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

Sem custas em razão da gratuidade deferida à p. 56.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100545 Nr: 2539-68.2015.811.0021

 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: Rodrigo Resende Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóves Martins de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Hernandes Palhares - 

OAB:22525-A, Kelen de Fátima Ferreira - OAB:GO-28329, Rodrigo 

Resende Lobo - OAB:OAB/GO 20.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Limirio Martins Sobrinho - 

OAB:OAB/GO 6.338, Pedro Felipe Alves Barbosa - OAB:42155, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dra. Aline Hernandes Palhares, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

2ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000604-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY VAZ MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ROSA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000604-05.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Diante da apresentação 

do contrato (Id n. 19809380) mencionado na decisão exarada em 

audiência (Id n. 19556856), este Juízo DECLARA encerrada a fase 

instrutória. 2 – A requerente apresentou suas alegações finais no evento 

n. 23613264. Assim, INTIME-SE apenas o requerido para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente suas razões finais, sob pena de preclusão. 3 

– Após, REMETAM-SE os autos conclusos para a prolação de sentença. 4 

– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 06 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO 

LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000985-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA NALIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DA SILVA JUNIOR OAB - GO16312-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOAO NALLIN (INVENTARIADO)
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Outros Interessados:

MARCELO NALIN (HERDEIRO)

MARA CRISTINA NALIN (HERDEIRO)

ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES OAB - MT24153/O 

(ADVOGADO(A))

ILGA NALIN (HERDEIRO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000985-76.2018.8.11.0021 DECISÃO Em manifestação 

apresentada no evento n. 28552224, a inventariante requereu o 

levantamento de valores depositados em Juízo, pertencentes ao Espólio 

de Luiz João Nallin, com o intuito de promover a quitação de débitos 

previdenciário contraídos pelo inventariado. Narra que o débito tributário, 

com o desconto de 70 % (setenta por cento) indicado em caso de pessoa 

falecida (Id n. 28553536), corresponderia ao valor de R$ 11.093,62 (onze 

mil e noventa e três reais e sessenta e dois centavos). Vieram os autos 

conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Em análise ao pedido da 

inventariante, este Juízo entende que deve ser acolhido, tendo em vista 

que tem a finalidade de saldar dívidas tributárias contraídas pelo 

inventariado. Pelo que se observa, os herdeiros são plenamente capazes. 

O art. 619, inciso III do Código de Processo Civil permite que o inventariante 

promova o pagamento de dívidas pertencentes ao espolio. Sendo assim, 

diante da demonstração de que a finalidade do levantamento dos valores 

depositados em Juízo é para o adimplemento de débitos tributários do 

espólio, este Juízo DEFERE a pretensão, devendo a inventariante, após a 

quitação, agendada para ocorrer até o dia 20 de fevereiro de 2020, 

promover a prestação de contas, no prazo de 15 (quinze) dias. 

EXPEÇA-SE alvará de levantamento do importe de R$ 11.093,62 (onze mil 

e noventa e três reais e sessenta e dois centavos) a fim de que a 

inventariante possa promover o pagamento das dívidas tributárias 

indicadas no evento n. 28553536 e mencionadas na manifestação 

acostada pela União no evento n. 26325099. Em seguida, REMETAM-SE os 

autos conclusos para demais deliberações. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 

06 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001581-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA ARAGAO (AUTOR(A))

ALDEMIR BILAQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LEOPOLDINO OAB - GO23545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO JOSE RIBEIRO FRANCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001581-60.2018.8.11.0021 DECISÃO 1 – De modo a conferir 

efetividade ao título executivo judicial, com fundamento no art. 536, §1º do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE pessoalmente o executado para que 

promova, caso ainda não tenha sido realizado, no prazo de 03 (três) dias, 

a restituição da área descrita no objeto litigioso (Id n. 16251958), bem 

como se abstenha, de forma pessoal ou através de interpostas pessoas, 

de promover incursões nela sem prévio agendamento e comunicação do 

exequente, nos termos do item “E” do acordo firmado em audiência 

instrutória, de modo que a posse seja mantida nos termos do item “C” da 

avença, devendo o Oficial de Justiça indicar na certidão, no momento do 

cumprimento, a eventual existência de turbação pelo executado. Em caso 

de descumprimento dessa decisão pelo executado, será aplicada multa 

diária cominatória no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Esse preceito 

ficará limitado, pelo critério da razoabilidade, até o montante de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), momento em que poderá ser utilizado 

outros meios de coerção (indireta ou direta). 2 – CONSIGNE-SE no ato de 

intimação da parte devedora que, transcorrido o prazo acima sem a 

comprovação do atendimento do item “1”, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação (artigo 525 do CPC). 3 – 

Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento. 4 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 06 de fevereiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-56.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (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: 24/04/2020 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: 1000928-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CANDIDA TAVARES DE FREITAS (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: 24/04/2020 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: 1000979-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEY ALVES 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: 24/04/2020 às 13:00 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Água Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000948-15.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ROGERIO MOHR (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: 24/04/2020 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: 1000979-35.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

ORLEY ALVES 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: 24/04/2020 às 12:45 horas de 

Mato Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 66-3468-1694.

3ª Vara

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2020-GAB

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JEAN LOUIS MAIA DIAS, JUIZ DE 

DIREITO TITULAR DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT, 

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

CONSIDERANDO a possibilidade de realização de oitivas, interrogatórios e 

outros atos processuais por sistema de videoconferência criminais, 

conforme previsto nos arts. 185 e 222, do Código de Processo Penal;

CONSIDERANDO que a utilização de meios tecnológicos auxilia a busca 

por um Poder Judiciário célere, agil e eficiente;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

disponibilizou o sistema de viodeconferência para todas as Comarca este 

Estado, assim como considerando que o Conselho Nacional de Justiça 

mantém o Sistema Nacional de Videoconferência;

CONSIDERANDO que a realização de audiências por meio do sistema de 

videoconferência auxilia na economicidade dos recursos públicos do 

Estado, evitando gastos com logística de réus e testemunhas recolhidas 

no sistema penitenciário estadual;

CONSIDERANDO a elevada demanda de cartas precatórias encaminhadas 

a este Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT com intuito de 

inquirir ou interrogar pessoas presas na Penitenciária Major PM Zuzi Alves 

da Silva;

RESOLVE:

Art. 1º - Determinar que, nas cartas precatórias distribuídas neste Juízo 

da Terceira Vara Criminal de Água Boa/MT que tenham como objeto a 

oitiva de testemunha ou interrogatório de réu, deverá o Gestor Judiciário 

ofíciar ao Juízo Deprecante, informando a disponibilidade de sistema de 

videoconferência nesta Vara e indicando que as respectivas missivas 

deverão ser cumpridas por meio de tal sistema sob a presidência do 

próprio juízo solicitante.

 Art. 2º - Ao contatar o Juízo deprecante, o Gestor Judiciário deverá 

solicitar data e horário para agendamento, o qual será feito de acordo com 

disponibilidade de pauta e com prazo mínimo de 10 (dez) dias se a pessoa 

a ser intimada estiver na zona urbana e de 30 (trinta) dias se estiver na 

zona rural.

Art. 3º - Após o agendamento, conforme for o caso, o Gestor Judiciário 

deverá intimar ou requisitar a testesmunha ou o réu, a fim de que 

compareça a sede deste Juízo e seja inquirida ou interrogado, por meio do 

sistema de videoconferência.

Art. 4º - Com a realização do ato ou caso a pessoa a ser inquirida ou 

interrogada não seja encontrada no endereço constante nos autos, o 

Gestor Judiciário deverá devolver a carta precatória ao Juízo de origem, 

independemente de despacho nesse sentido, conforme as orientações de 

praxe.

Art. 5º Esta ordem de serviço entra em vigor nesta data.

REMETA-SE cópia da presente à Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso, à Diretoria do Foro desta Comarca, ao Ministério Público, à 

Defensoria Pública e à Subseção local da Ordem dos Advogados do 

Brasil.

AFIXE-SE cópia no átrio deste Fórum.

PUBLIQUE-SE no Diário de Justiça Eletrônico.

CUMPRA-SE.

Água Boa-MT, 05 de fevereiro de 2020.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 34060 Nr: 3071-18.2010.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haraks Chaves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de liberdade e mantenho a prisão 

preventiva de HARAKS CHAVES OLIVEIRA, por seus próprios 

fundamentos, em observância à cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do 

CPP).Ressalto que a citação de Haraks Chaves Oliveira ter sido procedida 

por edital, em seguida foi preso por prisão preventiva, constituindo 

advogado, que compareceu nos autos para apresentar pedido de 

revogação de prisão, no entanto, não apresentou resposta a 

acusação.Conforme expressa o art. 396, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal, o prazo começa a fluir do comparecimento nos autos, 

assim, diante do protocolo dia 07/01/2020, já transcorreu o prazo para 

apresentar resposta a acusado, assim, encontra-se precluso o direito. 

Vejamos o artigo:“Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, 

oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, 

recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. No caso de 

citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do 

comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.”Concluo 

que a instrução processual já foi procedida (fls. 126/128) pro meio de 

antecipação da produção de provas, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 13h00min (horário de 

Mato Grosso), na qual será procedido o interrogado o réu, por meio de 

videoconferência. EXPEÇA-SE carta precatória para a oitiva do réu, por 

meio de videoconferência, a ser realizada por este Juízo, aguardo 

informações do Juízo deprecado sobre a possibilidade da realização do 

ato na data designada.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1044825 Nr: 5326-31.2019.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, não sendo o caso de absolvição sumária, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 19 DE 

FEVEREIRO DE 2020, ÀS 14H00 (HORÁRIO DE MATO GROSSO), NA 

QUAL DEVERÃO SER INQUIRIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS E 

REALIZADO O INTERROGATÓRIO.No mais, DÊ-SE VISTA AO Ministério 

Público para que se manifeste quanto ao pedido de revogação da prisão 

formulado às fls. 109/115.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000942-11.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT25324/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. (REU)

 

010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000942-11.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): MORGANA DUTRA RÉU: DEBORA DUTRA Vistos. 1. De 

pronto, em que pese a requerente alegar na peça inaugural que requerida 
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está em lugar incerto e não sabido e requerer a citação por edital, ao 

oportunizar a emenda da inicial, a parte autora afirmou que a demandada 

reside na zona rural desta cidade e que visita esta cidade – id. 25103865. 

2. Com tais informações, entendo que a requerida não está em lugar 

desconhecido, portanto DETERMINO intime-se a demandante para que 

emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, qualificando corretamente a 

requerida, principalmente indicado o endereço correto, observando o 

disposto no inciso II, art. 282, do CPC, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. 3. Com ou sem manifestação, certifique-se e tornem-me os 

autos conclusos. Às providências. Alto Araguaia, 14 de janeiro de 2020. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-20.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLA ALVES DE FREITAS OAB - GO20371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000588-20.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO PEREIRA Vistos. 1. Diante da manifestação retro, INTIME-SE 

o(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação no DJE ou outro 

meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, 

advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). Do contrário, 

deverá manifestar-se no que entender de direito. 2. Em seguida, faça a 

conclusão. Às providências. Alto Araguaia, 21 de dezembro de 2019. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000246-72.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NASCENTE DO ARAGUAIA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONCALVES OAB - MT2022-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maira Cristina de Santana Alves (IMPETRADO)

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO Nº1000246-72.2019.8.11.0020 POLO ATIVO:IMPETRANTE: 

NASCENTE DO ARAGUAIA ARMAZENS GERAIS LTDA - ME POLO 

PASSIVO:IMPETRADO: MAIRA CRISTINA DE SANTANA ALVES, FISCAL DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS, ESTADO DE MATO GROSSO CERTIDÃO 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) do impetrante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, relativo ao 

mandado de notificação, a ser cumprido na Comarca de Cuiabá. No mesmo 

prazo, deverá juntar aos autos o pagamento da diligência. A guia 

encontra-se disponível no site do TJ/MT. Alto Araguaia - MT, 6 de fevereiro 

de 2020 CARLOS HENRIQUE FERREIRA FOZ Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52447 Nr: 1816-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO DO NASCIMENTO 

KNEYUKI - OAB:198.905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Beçak David - 

OAB:264124/SP, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:6177, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11.210A/MT, JOÃO ALFREDO 

STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, JULIANO CÉSAR CLEMENTE - 

OAB:14.340/MT

 Considerando o que dispõe artigo 6º, §4º da Lei n. 11.101/2005, 

intimamos Vossa Senhoria na qualidade de procurador da executada, para 

que comprove nos autos se ainda permanece em período de blindagem, 

através de certidão atualizada no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

prosseguimento dos atos executórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52447 Nr: 1816-57.2012.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO 

DE FREITAS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO DO NASCIMENTO 

KNEYUKI - OAB:198.905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Beçak David - 

OAB:264124/SP, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:6177, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11.210A/MT, JOÃO ALFREDO 

STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP, JULIANO CÉSAR CLEMENTE - 

OAB:14.340/MT

 Intimamos Vossa Senhoria na qualidade de procurador da exequente, 

para que manifeste em prosseguimento ao feito devendo indicar aos 

autos, providência a ser tomada em manutenção ao cumprimento de 

sentença no prazo de 10(dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 105007 Nr: 1636-94.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN CAMPELO DA SILVA, JEFERSON 

FARIAS GUIMARÃES, PAULO ROBERTO MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLIMAR BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:25801/O

 Vistos em correição.

 1. Inexistindo quaisquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 

(cinco) de março de 2020 às 13h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

3. Quanto ao interrogatório do denunciado JEFERSON FARIAS 

GUIMARÃES, eis que se encontra segregado na Comarca de Cuiabá/MT, 

DEPREQUE-SE com finalidade de realização de videoconferência.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63088 Nr: 960-88.2015.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. P. OLIVEIRA & CIA. LTDA, HELDA 

PEREIRA PANIAGO OLIVEIRA, JOSÉ MARIA INÁCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 
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OAB:24274/O, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 29. Transcorrido, na hipótese, o prazo de 5 (cinco) anos da constituição 

definitiva do crédito tributário sem a interrupção do prazo prescricional – 

Lei n. 5.172/66, art. 156, inciso V -, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, EXTINGO a EXECUÇÃO FISCAL - CPC, art. 487, II, c/c 

art. 925 c/c art. 156, V, da Lei n. 5.172/66.30. DEIXO de condenar o 

Exequente ao pagamento das custas judiciais e emolumentos ante o que 

dispõe o art. 39, da Lei n. 6.830/[...]. CONDENO a exequente/excepto ao 

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

sobre o proveito econômico, conforme art. 85, § 2º e § 3º, I, do CPC - 

Resp. 664078.32. Transitada em julgado ou na hipótese de renúncia ao 

prazo recursal, proceda com as baixas necessárias e 

ARQUIVE.Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 

4º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – 

CNGC.P. I. Cumpra.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88841 Nr: 5573-83.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE FERREIRA LOPES, MARIA 

APARECIDA CUSTÓDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 57/2007 da CGJ impulsiono o presente feito 

para intimar a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca das correspondências devolvidas (27 e 28)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 94411 Nr: 1839-90.2018.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO ITAU CONSIGNADO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78.069, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, NELCI ANDREA DOS 

SANTOS ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO, em que foi REQUERIDA pela parte 

MARIA LOPES SANTANA, a DESISTÊNCIA DOS PEDIDOS/AÇÃO – P. 348.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Decido.

A desistência do prosseguimento do processo, corolário do princípio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda.

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.

Pois bem. O embargante alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC.

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.

Isento ao pagamento das custas/despesas processuais, eis que DEFIRO o 

beneficio da justiça gratuita.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE 

com as baixas e anotações de estilo.

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.: 73749 Nr: 2612-09.2016.811.0020

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

 PARTE AUTORA: SIDELMO RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA COCHRANE FEITOSA 

- OAB:1527674, RONICLEI ELIAS DE RESENDE - OAB:20047/O

 Vistos em correição.

 1. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

2. Após, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

Alto Araguaia, data da assinatura eletrônica.

 MARINA CARLOS FRANÇA,

 Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 73954 Nr: 2705-69.2016.811.0020

 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 ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão retro, INTIME-SE o autor na pessoa de seu advogado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de julgamento antecipado da lide.

2. Após, faça a conclusão.

 Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107162 Nr: 2711-71.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30.860/GO

 Processo nº 2711-71.2019.811.0020

Código nº 107162

Vistos em correição.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

2) Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, com redação 

alterada pela Lei nº 11.719/2008, CITE-SE o acusado para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na 

resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.

3) No ato de citação deve constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça 

indagar o acusado se ela pretende constituir advogado ou se o juiz deve 
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nomear lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor.

 4) O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a 

notificação da acusada, deve mencionar se este informou se pretende ou 

não constituir advogado, e, em caso negativo, sempre que possível, os 

motivos pelos quais não tenciona contratar defensor, nos termos do artigo 

1.373, § 3º e § 4º da CNGC, acrescidos pelo Provimento nº 30/08-CGJ.

5) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), e alimente-se o banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos termos 

da CNGC, CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

6) Uma vez que o Ministério Público pugnou pela realização de audiência 

para proposta da suspensão condicional do processo, DESIGNO audiência 

para o dia 27 DE JANEIRO DE 2019 ÀS 13H00MIN.

7) CERTIFIQUE-SE a secretaria nos autos se o acusado responde a outros 

procedimentos bem como se já foi condenado por outro crime.

8) INTIME-SE a parte acusada para comparecer à audiência mencionada 

acompanhando de seu defensor.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de outubro de 2019.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20124 Nr: 582-16.2007.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA EDILMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, Luiz Antônio Miranda Mello - OAB:4.363-A/MS

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo legal, apresentar memoriais 

finais, nos termos do despacho de fls. 285.

Alto Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28395 Nr: 2746-80.2009.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO DA DIVISA LTDA, VALDESON JOAQUIM DE 

ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTBIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VILELA DE CARVALHO - 

OAB:5.175-B, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC), nos 

termos da certidão de fls. 155.

Alto Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 2621-73.2013.811.0020

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

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

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO VIEIRA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de fls. 159, tudo nos termos do item 2 da decisão de fls. 

150.

Alto Araguaia - MT, 05 de fevereiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82520 Nr: 2692-36.2017.811.0020

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

 PARTE AUTORA: RAINHA AUTO PEÇAS LTDA, PAULO MÁRCIO DA 

SILVA RAINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, ALEX BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por ato, conforme 

Provimento n° 07/2017-CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), link "emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário – Mtr: 32608

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001290-29.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR CANDIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Agência do Instituto Nacional do Seguro Social de Rondonópolis- Mato 

Grosso (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DECISÃO Processo: 1001290-29.2019.8.11.0020. Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de aposentadoria por idade mista ajuizada por ADENIR 

CANDIDA DE JESUS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS. REVOGO a decisão retro, vez que refere-se a outros 

autos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita à parte autora. Deixo de designar a audiência de 

conciliação, uma vez que a requerida não comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 
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celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, CITE-SE a parte ré para, querendo, contestar a 

ação (335, III, do Novo Código de Processo Civil). Desde logo, com 

fundamento do art. 438, II, do NCPC, REQUISITO as cópias de todos os 

procedimentos administrativos correspondentes ao pedido de 

aposentadoria por idade rural 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/2015), INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do 

art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes termos: 1. Havendo revelia, 

informe se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; 2. Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; 3. Em sendo apresentada reconvenção 

com a contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, 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. 

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

o dia 08 DE ABRIL DE 2020, ÀS 13H40MIN. Com efeito, 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. Desse modo, deverão 

as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação do 

agendamento da audiência, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 

4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, 

hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do 

juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil. 

Caso a autarquia requeira a realização de depoimento pessoal da parte 

autora INTIME-A pessoalmente para comparecimento a solenidade ora 

designada, sob pena de confesso, artigo 385, §1°. INTIMEM-SE. CITE-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 30 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-57.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FONSECA ZIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MELEGATI LOURENCO OAB - SP378927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000096-57.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ALINE FONSECA 

ZIANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS MELEGATI LOURENCO 

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: Audiência de conciliação Data: 08/06/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . 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: 1000097-42.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MAIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-42.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:DANIEL MAIA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 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: 08/06/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 6 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26683 Nr: 1100-35.2009.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO RUBENS DIAS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euricles Mário da Silva Júnior - 

OAB:11965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 Cód. 26683

Vistos, etc.

Conforme certificado à fl. 283, permanece nos autos o depósito feito pelo 

requerido/executado no montante arbitrado na sentença, a qual foi 

reformada majorando-se o valor devido ao exequente, sendo certo que o 

valor definitivo já foi levantado pelo credor, motivo pelo qual o depósito de 

fls. 149/150 deve ser restituído ao requerido/executado.

Desse modo, INTIME-SE o requerido para que informe, no prazo de 05 

(cinco) dias, a conta bancária para restituição da quantia.

Atendido, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do reclamado.

No mais, considerando o pagamento do débito pelo devedor, DECLARO 

EXTINTO o cumprimento de sentença promovido às fls. 246/247.

Preclusa essa decisão, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas e baixas 

de praxe.

INTIMEM-SE.

Alto Araguaia/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97751 Nr: 3183-09.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS MENDES DOS SANTOS, REGINALDO 

DE OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO DE SOUZA LÉLIS, ANTONIO 

MARCOS DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Código nº 97751

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 15H00MIN.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30352 Nr: 2034-97.2007.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519/E, 

MARIELLE DA SILVA FERNANDES - OAB:MT - 19863/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e pedido de desarquivamento, impulsiono estes autos, com a 

finalidade intimar o advogado solicitante para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135785 Nr: 2019-45.2018.811.0008

 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: WAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFTDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jane Stelle Beca Santos - 

OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e pedido de desarquivamento, impulsiono estes autos, com a 

finalidade intimar o advogado solicitante para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137959 Nr: 3334-11.2018.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Gonçalves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO GONÇALVES DA CRUZ, Cpf: 

65487591172, 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: EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA 

DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT. O MUNICÍPIW,DE DENISE-Mr, 

"pessoa Jüridiça de Direito Público Interno, inscrita nô CNPJ/MF 

n.03.953.718/0001-90: coM sede na Praça Brasília, n. 111, Centro, 

representado por seu Prefeito Municipal Aníbal Ilário dos Santos, brasileiro, 

Casado, portador do RG n° 178597,5-1 SSP/MT, inscrito no CPF n° 

879.000.464-53, pôderido,ser encontrado na cidade/de/Denise !, na sede 

da Prefeitura Municipal, Vem à douta presença de Vossa Excelência, com 

fundamento na Lei n.°_,6:-8/30/80, nas disposições do artigo 771 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, propor 

AÇÃO,DE-,EXECUÇÃO FISCAL em face de SILVIO GONÇALVES DA 

CRUZ, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o n° 654.875.911-72, residente 

e domiciliado(a) na Rua Tancredo Neves, n°. 446 — Jd. Boa Esperança, na 

cidade de Denise-MT, CEP 78.380-000, endereço eletrônico desconhecido, 

pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. 1. DOS FATOS. O 

Município Exeqüente é credor do Executado(a) na importância líquida, 

certa e exigível de R$ 1.119,49 (um mil e cento e dezenove reais e 

quarenta e nove centavos) representada pela inclusa Certidão de Dívida 

Ativa n° 356. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa dos 

Municípios está disciplinada na Lei n° 6.830/80, que, dentre outras 

disposições, prevê que a petição inicial indicará apenas o Juiz a quem é 

dirigida, o pedido e o requerimento para citação (art. 6°), e que a Dívida 

Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 

3°). O demonstrativo do débito atualizado éncontra-se formalizado na 

Certidão da divida ativa em anexo. Infrutíferos foram os esforços no 

sentido de receber amigavelmente o total de seu crédito, motivo pelo 

qual;recoire-se à via judicial. 3 DOS PEDIDOS A citação do -Executado 

acima qualificado através/ de Carta enviada pelo Correio, com aviso de 

recepção, nos,termos-do art. 8, inciso I, dá Lei n°6.830/80, para que em 05 

(cinco)dias,) promova o pagamento da importancia de R$ 1.119,49 (um mil 

e cento e dezenove reais e quarenta e nove 'centavos), acrescida de 

juros, multa de mora e demais encargos indicados:na inclusão de Dívida 

Ativa; ou oferecer garantia da execução, nos,termos do art. 9°,f da Lei 

n°„6.830/80, sob pena de ser-lhe penhorados .tantos bens quanto 

necessários para garantir o pagamento da dívida (art. 10, da Lei 

n°6.830/80); .1 /47-) \\ I I I ir Seja a parte Executada ,condenada ao 

pagamento/das custas processuais e honorários advocaticioa\abase de 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 'art 85, 

§1° dél?/"CPC e 'conforme Apelação n° 41681 /2017/TJMT; --- ... Dá-se à 

causa o valor-de R$,1.119,49 (um mil e cento e dezenove reais e quarenta 

e nove centavos). Nesses termos, pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fls. 18/19. Para tanto, 

determino a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 

6.830/1980.Após, certifique-se e dê-se vista à exequente para 

manifestar-se nos autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 10 de outubro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48617 Nr: 4364-62.2010.811.0008

 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 Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J C DE A CAMPOS, CNPJ: 

04264244000132. 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: Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) de 

Direito da Comarca BARRA DO BUGRES A FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, através da Procuradoria-Geral do Estado, pelo(a) Procurad. 

sede à Rua Seis, s/n, Edifício Marechal Rondon, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, vem respeitosamente à presença de Vossa 

Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes da LEI 

6.830/80, requerendo a Citação do(a) Executado(a) e seus sócios (nome 

e endereço na Certidão de Divida Ativa anexa): RAZÃO SOCIAL: J C DE A 

CAMPOS, endereço: AVE-MATO GROSSO, 701, BAIRRO: CENTRO, 

MUNICÍPIO NOVA OLÍMPIA, MT. CNPJ: 04.264.244/0001-32, 

RESPONSÁVEIS: JOSE CARLOS DE ANDRADE CAMPOS, CPF: 

172.235.198-51, NÃO EXISTINDO CONTRIBUINTES SOLIDÁRIOS...VALOR 
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DA CAUSA EM 15/01/2010 R$ 5.526,79 (Cinco Mil, quinhentos e vinte e 

seis reais e setenta e nove centavos)...para que no prazo de 05 ( cinco) 

dias paguem a dívida acima citada...requer, caso não seja efetuado o 

pagamento devido, que seja procedida a penhora de tantos bens quantos 

bastem para garantir o pagamento do débito...requer ainda que sejam os 

executados intimados da penhora, para, querendo, interpor embargos, no 

prazo legal...termos em que, pede deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fls. 30/31. Para tanto, 

determino a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 

6.830/1980.Após, certifique-se e dê-se vista à exequente para 

manifestar-se nos autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 10 de outubro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52925 Nr: 3678-36.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE JESUS BENTO

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 e pedido de desarquivamento, impulsiono estes autos, com a 

finalidade intimar o advogado solicitante para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83215 Nr: 90-50.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO 

DE BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILZA OLIVEIRA ZAMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois 

centavos) a ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83845 Nr: 5097-57.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ALVES CAMPOS, 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: EXCELENtISSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT O 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJIMF sob 

n°03507.522/0001-72, com sede administrativa á PRAÇA ANGELO 

MASSON N°1000! na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Wilson Francelino de Oliveira, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 359410 

(SSP-MT), inscrito no CPF n° 326.628.821-15, residente á Av. Castelo 

Branco, n° 752, Centro, Barra do Bugres - MT, e através do advogado que 

esta final subscreve,vérn, honrosamente. á presença de Vossa 

Excelência, para, com fundamento na Lei n° 6.830/80, propor a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em face de JOSE ALVES CAMPOS, com endereço sito 

á XERENTES„ BAIRRO: VILA ALVES, CIDADE: BARRA DO BUGRES, 

conforme fatos e fundamentos abaixo elencados: 0(s) EXECUTADO(S) é 

devedor da importância liquida, certa e exigível de R$ 671,36(SEISCENTOS 

E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS, ao Ente Público 

Municipal, valores estes representados pelas CERTIDAO(CES) DE DÍVIDA 

ATIVA-CDA'S sob n° 0098812012 em anexo devidamente atualizada ate a 

data de, e sujeitos aos acréscimos legais na data de seu efetivo 

pagamento. Tais títulos executivos cubassem a presente execução. Ante 

o exposto REQUER a Vossa Excelência: A CITAÇÃO do executado via 

correio, com aviso de recebimento, sem custos Municipio conforme art. 3° 

e 5 da lei estadual 7.603/2001, para que, no prazo de 05( cinco) dias, 

pague o(s) débito(s) constante(s) da(s) Certidão(ôes) em anexo, 

honorários advocaticios no percentual de 20% (vinte por cento), e ainda 

eventuais custas; ou então garantir a execução, na forma prevista no art. 

9° da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução; Que, caso o devedor não indique bens a serem 

penhorados, estes recaiam sobre dinheiro que esteja depositado em nome 

do Executado em Instituicão(bes) Financeira(s), mediante penhora on tine, 

nos termos do artigo. 615-A, do CPC; Que seja intimado o Executado a 

oferecer embargos no prazo legal; A intimação da(o) cônjuge do(a) 

Executado(a). se casado(o) for, se a penhora recair sobre bens imóveis, 

bem como a avaliação e o registro da penhora ou do arresto, nos termos 

dos incisos IV e V, do artigo 78, combinado com o artigo 14, ambos da Lei 

Executiva; Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos, caso necessário. Dá-se o valor da causa a quantia de R$ 

671,36(SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS 

CENTAVOS) Termos em que, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 20. Para tanto, determino 

a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/1980.Após, 

certifique-se e dê-se vista à exequente para manifestar-se nos 

autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 18 de 

novembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84143 Nr: 5291-57.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR TEIXEIRA DE ASSUNÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDENIR TEIXEIRA DE ASSUNÇAO, Rg: 

000648739, Filiação: Izolina Alves Teixeira e Alzimiro Rodrigues de 

Assunção, data de nascimento: 24/05/1963, brasileiro(a), natural de 

Tacuru-MS, convivente, pedreiro, Telefone 9661-1395. 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 
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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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT O 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, pessoa 

jurldica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 

n°03,507,522/0001-72, com sede administrativa à PRAÇA ANGELO 

MASSON N° 1000, na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Wilson Francellno de Oliveira, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n' 359410 

(SSP-MT), inscrito no CPF n°326.628.821-15, residente à Av. Castelo 

Branco, n° 752, Centro, Barra do Bugres - MT, e através do advogado que 

esta final subscreve,vêm, honrosamente, à presença de Vossa 

Excelência, para, com fundamento na Lei n° 6.830/80. propor a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em face de VALDENIR TEIXEIRA DE ASSUNCAO, com 

endereço sito á RUA A, N° 350, BAIRRO: JARDIM 13 DE MAIO, CIDADE: 

BARRA DO BUGRES, conforme fatos e fundamentos abaixo elencados: 

0(s) EXECUTADO(S) é devedor da importância liquida, certa e exigível de 

R$ 653,26(SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS 

CENTAVOS, ao Ente Público Municipal, valores estes representados pelas 

CERTIDÃO(õES) DE DIVIDA ATIVA-CDA'S sob n°00954/2012 em anexo 

devidamente atualizada até a data de , e sujeitos aos acréscimos legais na 

data de seu efetivo pagamento. Tais títulos executivos embassarn a 

presente execução. Ante o exposto REQUER a Vossa Excelência: A 

CITAÇÃO do executado via correio, com aviso de recebimento, sem 

custos Município conforme art. 3° e 5" da lei estadual 7.603/2001, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, pague o(s) debito(s) constante(s) da(s) 

Certidão(ões) em anexo, honorários advocaticios no percentual de 20% 

(vinte por cento), e ainda eventuais custas; ou então garantir a execução, 

na forma prevista no art. 9' da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de 

tantos bens quanto bastem para garantir a execução; Que, caso o 

devedor não indique bens a serem penhorados, estes recaiam sobre 

dinheiro que esteja depositado era nome do Executado em Instituicão(ões) 

Financeira(s), mediante penhora on line, nos termos do artigo. 615-A, do 

CPC; Que seja intimado o Executado a oferecer embargos no prazo legal; 

A intimação da(o) cônjuge do(a) Executado(a). se casado(o) for, se a 

penhora recair sobre bens imóveis, bem como a avaliação e o registro da 

penhora ou do arresto, nos termos dos incisos IV e V, do artigo 7§, 

combinado com o artigo 14, ambos da Lei Executiva; Pretende se provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidos, caso necessário. Da-se o 

valor da causa a quantia de Rb 653,26(SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES 

REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) Termos em que. Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 19. Para tanto, determino 

a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/1980.Após, 

certifique-se e dê-se vista à exequente para manifestar-se nos 

autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 18 de 

novembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85115 Nr: 5830-23.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLANDO DA COSTA, 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: EXtELENTiSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT O 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES. Estado de Mato Grosso, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 

n°,03.507.522/0001-72, com sede administrativa à PRAÇA ANGELO 

MASSON N° 1000, na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Wilson Francelino de Oliveira, 

brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n°359410 

(SSP-MT), inscrito no CPF n°326.628821-15, residente á Av. Castelo 

Branco, n° 752, Centro, Barra do Bugres - MT, e através do advogado que 

esta final subscreve,vém, honrosamente, à presença de Vossa 

Excelência, para, com fundamento na Lei n° 6.830/80, propor a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em face de ORLANDO DA COSTA, com endereço sito 

á RUA PANTANEIRA, N° 835, BAIRRO: BAIRRO MARACANA, CIDADE: 

BARRA DO BUGRES, conforme fatos e fundamentos abaixo elencados: 

0(s) EXECUTADO(S) e devedor da importância liquida, certa e exigível de 

R$ 840,9(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS, ao 

Ente Público Municipal, valores estes representados pelas 

CERTIDÃO(ÕES) DE DIVIDA ATIVA-CDA'S sob n°0151812012 em anexo 

devidamente atualizada até a data de , e sujeitos aos acréscimos legais na 

data de seu efetivo pagamento. Tais títulos executivos ernbassam a 

presente execução. Ante o exposto REQUER a Vossa Excelência: A 

CITAÇÃO do executado via correio, com aviso de recebimento, sem 

custos Município conforme art. 3° e 5 da lei estadual 7.603/2001, para que, 

no prazo de 05(cinco) dias, pague o(s) débito(s) constante(s) da(s) 

Certidão(Oes) em anexo, honorários advocaticios no percentual de 20% 

(vinte por cento), e ainda eventuais custas; ou então garantir a execução, 

na forma prevista no art. 9° da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de 

tantos bens quanto bastem para garantir a execução: Que, caso o 

devedor não indique bens a serem penhorados, estes recaiam sobre 

dinheiro que esteja depositado em nome do Executado em Instituicão(ões) 

Financeira(s), mediante penhora on fine, nos termos do artigo. 615-A, do 

CPC; Que seja intimado o Executado a oferecer embargos no prazo legal; 

A intimação da(o) cônjuge do(a) Executado(a). se casado(o) for, se a 

penhora recair sobre bens imóveis, bem como a avaliação e o registro da 

penhora ou do arresto, nos termos dos incisos IV e V, do artigo 7§, 

combinado com o artigo 14, ambos da Lei Executiva; Pretende-se provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidos, caso necessário. Da-se o 

valor da causa a quantia de R$ 640,9(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E 

NOVENTA CENTAVOS) Termos em que, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 20. Para tanto, determino 

a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/1980.Após, 

certifique-se e dê-se vista à exequente para manifestar-se nos 

autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 10 de 

outubro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95008 Nr: 4509-79.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALIZEU TOLENTINO NOVAES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES - 

OAB:8125 e 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa do 

seu advogado para efetuar o pagamento da diligência do Senhor Oficial de 

Justiça, no valor de 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a 

ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97021 Nr: 6001-09.2014.811.0008

 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): VALDIR EVA DE OLIVEIRA ME , VALDIR EVA 

DE OLIVEIRA, ANA CLAUDIA DOS PASSOS DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o deposito da diligência 

no valor de R$ 23,42 (vinte e três reais e quarenta e dois centavos) que 

deverá ser depositado via Tribunal de Justiça conta única no site 

Tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102085 Nr: 2938-39.2015.811.0008

 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: EDSON RIBEIRO FANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA COSTA E SILVA, FRANCISCO 

ANTUNES MELLO, LUCILA CRISTINA PIEDADE CAPATTO, NECIO TADEU 

CAPATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE DA COSTA - 

OAB:8734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATO - OAB:8962, Lucila Cristina Piedade Prestes 

Capato - OAB:8962/O

 Tendo em vista a juntada do novo memorial descritivo, impulsiono o feito 

com finalidade de intimar os requeridos para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103540 Nr: 3816-61.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARA MARIA NOGUEIRA GOMES, Silvana 

Aparecida Nogueira Gomes, Gelson Renato Alves Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos constato a existência do alvará nº 424600-4/2018 

em nome da Advocacia Jolando Neves, fl. 62, constato ainda que a 

referida conta foi indicada em fl 52, neste sentido impulsiono o feito com 

finalidade de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108040 Nr: 578-97.2016.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:17.982

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, Telefone 

( ) -. 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 etc.SUELI DE SOUZA SANTOS requereu a INTERDIÇÃO 

de seu companheiro JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS. Alega, em 

síntese, que o réu sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC), de forma 

que, não têm condições de gerir sua vida civil. Pediu a decretação da 

interdição do réu, com a sua nomeação como curadora provisória e ao 

final a sua nomeação como curadora definitiva.Foi deferida a curatela 

provisória em favor da autora (fls. 23). O interditando compareceu ao 

interrogatório (fls. 34/36). Laudo da perícia médica juntada às fl. 40.Os 

autos vieram conclusos.É o que merece ser relatado.Fundamento e 

decido.Pelo que se verifica dos autos, por ocasião de seu interrogatório o 

interditando conseguiu responder satisfatoriamente à maior parte das 

perguntas formuladas. O laudo médico juntado comprova que o réu se 

encontra com diagnóstico de AVC, o que o torna parcialmente incapaz 

para os atos da vida civil.Nesse sentido também o parecer do Ministério 

Público que opinou pela decretação da curatela especial.Deve-se ter em 

mente que "o estado de alienação, por si só, não enseja a incapacitação. 

O que efetivamente importa saber é se existe causa incapacitante e, caso 

positivo, em que grau de extensão compromete o exercício dos atos da 

vida civil, a ponto de impossibilitar a administração dos negócios e a 

gestão de bens" (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 11ª 

edição, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 672 grifos da 

autora).No caso em tela, verifica-se que no presente momento o 

interditando não possui a higidez mental necessária para a prática dos 

atos da vida civil, bem como para a prática de atos rotineiros dado a 

situação exposta em audiência, bem como descrita no laudo médico.Posto 

isso, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS, devendo ser 

REPRESENTADO para a prática de atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial.Nomeio-lhe Curadora definitiva a sua 

companheira SUELI DE SOUZA SANTOS portadora da cédula de 

identidade R.G. nº 0290180-3 SSP/MT.Atendendo ao disposto no art. 84, § 

3º da Lei 13.146/2015 e diante da impossibilidade de previsão acerca da 

duração da incapacidade da parte requerida, a curatela fica definida até 

eventual cessação da incapacidade do curatelado.Não havendo 

patrimônio a ser administrado, fica a curadora dispensada da prestação 

de contas previstas no art. 84, § 4º da Lei 13.146/2015 e artigo 763, § 2º 

do CPC.Como o artigo 1.012, §1º, VI, do CPC estabelece que começa a 

produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que decreta 

a interdição, determino que, certificada a publicação, seja expedido o 

mandado de registro dirigido ao Oficial de Registro Civil das Pessoas 

Naturais.Cumpra-se o disposto no art. 755 do Código de Processo 

Civil.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe.Barra do 

Bugres/MT, 05 de novembro de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, DANIEL XAVIER 

PINHEIRO, digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111687 Nr: 2722-44.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMETERIO AMERICO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17.492 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMETERIO AMERICO DOS SANTOS, Cpf: 

02207156885, 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.
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 Resumo da Inicial: EXMO.(A) SR.(A) DR.(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA 

DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT O MUNICÍPIO DE DENISE-MT, 

pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF 

n.03.953.718/0001-90, com sede na Praça Brasília, n. 111, Centro, 

representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Tercy Barbosa, 

brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB/MT sob o n° 4.548, inScrito 

no CPF n° 241.108.411-00, podendo ser encontrado na cidade de Denise, 

na sede da Prefeitura Municipal, por sua assessoria jurídica que ao final 

assina (doc. 01), \ vem à douta presença de Vossa Excelência, com 

fundamento na Lei n.° 6.830/80, nas disposições do artigo 771 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil, no que forem aplicáveis, e demais 

legislações correlatas, propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de 

EMERITO AMERICO DOS SANTOS, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF sob o 

n.° 022.071.&ib&rréiiderifè e domiciliado(a) na Av. Julio Domingos de 

Campos, n°. 1.679 - Centro, na cidade de Denise-MT, CEP 78.380-000, 

endereço eletrônico desconhecido, pelos motivos de fato e de direito a 

seguir aduzidos. ' 1. DOS FATOS. O Município Exeqüente é credor do 

Executado(a) na importância líquida, certa e exigível de R$ 1.968,60 (um 

mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos) 

representada peia inclusa Certidão de Dívida Ativa h° 41, referente ao IPTU 

não quitado do período informado (docs. 02/04). DO DIREITO. A execução 

judicial para cobrança da Divida Ativa dos Municípios está disciplinada na 

Lei n° 6.830/80, que, dentre outras disposições, 'prevê que a petição inicial 

ihdicará apenas o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para 

citação (art. 6°), e que a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3°). O demonstrativo do débito 

atualizado encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa em anexo. 

Infrutíferos foram o's esforços no sentido de receber amigavelmente o 

total de seu crédito, motivo pelo qual, recorre-se à via judicial. DOS 

PEDIDOS. Isto posto, requer: A citação do Executada(a) acima qualificado, 

através de Carta enviada pelo Correio, com aviso de recepção, nos 

termos do art. 8, inciso• I, da Lei n° 6.830/80, para que em 05 (cinco) dias, 

promova o pagamento da importância de R$ 1.968,60 (um mil e novecentos 

e sessenta e oito reais e sessenta centavos) acrescida de juros, multa de 

mora e demais encargos indicados na inclusão Certidão de Divida Ativa; 

ou oferecer garantia da execução', nos termos do art. 9°, da Lei n° 

6.830/80, sob pena de ser-lhe penhorados tantos bens quanto 

necessários para garantir o pagamento da dívida (art. 10, da Lei 

n°6.830/80); Seja a parte Executada condenada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios à base de 20% .(vinte por cento) 

sobre o valor da condenação além das demais cominações legais e de 

estilo. Dá-se à causa o valor de R$ 1.968,60 (um mil e novecentos e 

sessenta e oito reais e sessenta centavos). Nestes termos, pede e 

espera deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fls. 23/24. Para tanto, 

determino a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 

6.830/1980.Após, certifique-se e dê-se vista à exequente para 

manifestar-se nos autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 09 de outubro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111818 Nr: 2799-53.2016.811.0008

 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: JOSE CLAUDIO MAURICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos constato que ainda não foi dado incio ao 

cumprimento de sentença, nesta senda impulsiono o feito com finalidade 

de intimar a parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118233 Nr: 6751-40.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERO ROMÃO, 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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT O 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 

03.507.522/0001-72, com sede administrativa à PRAÇA ANGELO MASSON 

N° 1000, na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, JÚLIO CÉSAR FLORINDO, brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RO n° 0489704-8 (SSP-MT), inscrito no CPF n° 

406.152.861.-00, residente á Av. Bazilio Zandonadi, s/n°, Jardim Terra 

Nova, Barra do Bugres - MT, e através do advogado que esta final 

subscreve,vêm, honrosamente, à presença de Vossa Excelência, para, 

com fundamento na Lei n° 6.830/80, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em face de CICERO ROMAO, com endereço sito á RIO NEGRO„ BAIRRO: 

BAIRRO MARACANA, CIDADE: BARRA DO BUGRES, conforme fatos e 

fundamentos abaixo elencados: 0(s) EXECUTADO(S) é devedor da 

importância líquida, certa e exigível de R$ 2919,97(DOIS MIL NOVECENTOS 

E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS, ao Ente Público 

Municipal, valores estes representados pelas CERTIDÃO(ÓES) DE DIVIDA 

ATIVA-CDA'S sob n° 00132/2016 em anexo devidamente atualizada até a 

data de , e sujeitos aos acréscimos legais na data de seu efetivo 

pagamento. Tais títulos executivos embassam a presente execução. Ante 

o exposto REQUER a Vossa Excelência: A CITAÇÃO do executado via 

correio, com aviso de recebimento, sem custos Município conforme art. 3° 

e 5° da lei estadual 7.603/2001, para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

pague o(s) débito(s) constante(s) da(s) Certidão(ões) em anexo, 

honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), e ainda 

eventuais custas; ou então garantir a execução, na forma prevista no art. 

9° da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução; Que, caso o devedor não indique bens a serem 

penhorados, estes recaiam sobre dinheiro que esteja depositado em nome 

do Executado em Instituicão(ões) Financeira(s), mediante penhora on une, 

nos termos do artigo. 828, do CPC; Que seja intimado o Executado a 

oferecer embargos no prazo legal; A intimação da(o) cônjuge do(a) 

Executado(a). se casado(o) for, se a penhora recair sobre bens imóveis, 

bem como a avaliação e o registro da penhora ou do arresto, nos termos 

dos incisos IV e V, do artigo 7§, combinado com o artigo 14, ambos da Lei 

Executiva; Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos, caso necessário Dá-se o valor da causa a quantia de R$ 

2919,97(DOIS MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E SETE 

CENTAVOS) Termos em que, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 15. Para tanto, determino 

a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/1980.Após, 

certifique-se e dê-se vista à exequente para manifestar-se nos 

autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 18 de 

novembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118298 Nr: 6816-35.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Incofal Mineração LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INCOFAL MINERAÇÃO LTDA, CNPJ: 

06949258000115. 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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT O 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 

03.507.522/0001-72, com sede administrativa à PRAÇA ANGELO MASSON 

N° 1000, na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, JÚLIO CÉSAR FLORINDO, brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RG n° 0489704-8 (SSP-MT), inscrito no CPF n° 

406.152.861.-00, residente á Av. Bazilio Zandonadi, s/n°, Jardim Terra 

Nova, Barra do Bugres - MT, e através do advogado que esta final 

subscreve,vêm, honrosamente, à presença de Vossa Excelência, para, 

com fundamento na Lei n° 6.830/80, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em face de INCOFAL MINEFtACAO LTDA, com endereço sito á RUA 

RODOVIA MT 246 KM 34, NUMERO: SN, BAIRRO: PRAÇA SANTA CRUZ, 

CIDADE: BARRA DO BUGRES, CEP: 78390000, conforme fatos e 

fundamentos abaixo elencados: 0(s) EXECUTADO(S) é devedor da 

importância líquida, certa e exigível de R$ 9673,81(NOVE MIL SEISCENTOS 

E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS, ao Ente Público 

Municipal, valores estes representados pelas CERTIDA0(:5ES) DE DÍVIDA 

ATIVA-CDA'S sob n° 00245/2016 em anexo devidamente atualizada até a 

data de , e sujeitos aos acréscimos legais na data de seu efetivo 

pagamento. Tais títulos executivos embassam a presente execução. Ante 

o exposto REQUER a Vossa Excelência: A CITAÇÃO do executado via 

correio, com aviso de recebimento, sem custos Município conforme art. 3° 

e 5° da lei estadual 7.603/2001, para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

pague o(s) débito(s) constante(s) da(s) Certidão(ões) em anexo, 

honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), e ainda 

eventuais custas; ou então garantir a execução, na forma prevista no art. 

9° da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem 

para garantir a execução; Que, caso o devedor não indique bens a serem 

penhorados, estes recaiam sobre dinheiro que esteja depositado em nome 

do Executado em Instituicão(ões) Financeira(s), mediante penhora on fine, 

nos termos do artigo. 828, do CPC; Que seja intimado o Executado a 

oferecer embargos no prazo legal; A intimação da(o) cônjuge do(a) 

Executado(a). se casado(o) for, se a penhora recair sobre bens imóveis, 

bem como a avaliação e o registro da penhora ou do arresto, nos termos 

dos incisos IV e V, do artigo 7§, combinado com o artigo 14, ambos da Lei 

Executiva; Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos, caso necessário. Dá-se o valor da causa a quantia de R$ 

9673,81(NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E OITENTA E 

UM CENTAVOS) Termos em que, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 15. Para tanto, determino 

a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/1980.Após, 

certifique-se e dê-se vista à exequente para manifestar-se nos 

autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 18 de 

novembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118375 Nr: 6893-44.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LIBERALI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE CARLOS LIBERALI DA SILVA, Cpf: 

81829671120, Rg: 1139160, 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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DA AVARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT O 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 

03.507.522/0001-72, com sede administrativa à PRAÇA ANGELO MASSON 

No 1000, na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, JÚLIO CÉSAR FLORINDO, brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RG n° 0489704-8 (SSP-MT), inscrito no CPF n° 

406.152.861.-00, residente á Av. Bazilio Zandonadi, s/n°, Jardim Terra 

Nova, Barra do Bugres - MT, e através do advogado que esta final 

subscreve,vêm, honrosamente, à presença de Vossa Excelência, para, 

com fundamento na Lei n° 6.830/80, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em face de JOSE CARLOS LIBEFtALI DA SILVA, com endereço sito á 

RUA:PANTANEIRA„ CIDADE: BARRA DO BUGRES, CEP: 78390000, 

conforme fatos e fundamentos abaixo elencados: 0(s) EXECUTADO(S) é 

devedor da importância líquida, certa e exigível de R$ 9537,21(NOVE MIL 

QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS, ao Ente 

Público Municipal, valores estes representados pelas CERTIDA0(õES) DE 

DÍVIDA ATIVA-CDA'S sob n° 00326/2016 em anexo devidamente 

atualizada até a data de , e sujeitos aos acréscimos legais na data de seu 

efetivo pagamento. Tais títulos executivos embassam a presente 

execução. Ante o exposto REQUER a Vossa Excelência: A CITAÇÃO do 

executado via correio, com aviso de recebimento, sem custos Município 

conforme art. 3° e 5° da lei estadual 7.603/2001, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, pague o(s) débito(s) constante(s) da(s) Certidão(ões) em 

anexo, honorários advocaticios no percentual de 20% (vinte por cento), e 

ainda eventuais custas; ou então garantir a execução, na forma prevista 

no art. 9° da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de tantos bens quanto 

bastem para garantir a execução; Que, caso o devedor não indique bens 

a serem penhorados, estes recaiam sobre dinheiro que esteja depositado 

em nome do Executado em Instituicão(ões) Financeira(s), mediante 

penhora on fine, nos termos do artigo. 828, do CPC; Que seja intimado o 

Executado a oferecer embargos no prazo legal; A intimação da(o) cônjuge 

do(a) Executado(a). se casado(o) for, se a penhora recair sobre bens 

imóveis, bem como a avaliação e o registro da penhora ou do arresto, nos 

termos dos incisos IV e V, do artigo 7§, combinado com o artigo 14, ambos 

da Lei Executiva;• Pretende-se provar o alegado por todos os meios de 

prova admitidos, caso necessário. Dá-se o valor da causa a quantia de R$ 

9537,21(NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E UM 

CENTAVOS) Termos em que, Pede Deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 15. Para tanto, determino 

a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/1980.Após, 

certifique-se e dê-se vista à exequente para manifestar-se nos 

autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 18 de 

novembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.
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Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118469 Nr: 6987-89.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREY & HIDALGO LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FREY & HIDALGO LTDA – ME , CNPJ: 

08094662000180. 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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) 

DE'DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - MT 

O MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 

03.507.522/0001-72, com sede administrativa à PRAÇA ANGELO MASSON 

N° 1000, na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, JÚLIO CÉSAR FLORINDO, brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RG n° 0489704-8 (SSP-MT), inscrito no CPF n° 

406.152.861.-00, residente á Av. Bazílio Zandonadi, s/n°, Jardim Terra 

Nova, Barra do Bugres - MT, e através do advogado que esta final 

subscreve,vêm, honrosamente, à presença de Vossa Excelência, para, 

com fundamento na Lei n° 6.830/80, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em face de FREY & HIDALGO LTDA-ME, com endereço sito á AV 04 

QUATRO, NUMERO: S/N, BAIRRO: NOVA FERNANDOPOLIS, CIDADE: 

BARRA DO BUGRES, conforme fatos e fundamentos abaixo elencados: 

0(s) EXECUTADO(S) é devedor da importância líquida, certa e exigível de 

R$ 4866,06(QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS 

CENTAVOS, ao Ente Público Municipal, valores estes representados pelas 

CERTIDA0(6ES) DE DÍVIDA ATIVA-CDA'S sob n° 00187/2016 em anexo 

devidamente atualizada até a data de , e sujeitos aos acréscimos legais na 

data de seu efetivo pagamento. Tais títulos executivos embassam a 

presente execução. Ante o exposto REQUER a Vossa Excelência: A 

CITAÇÃO do executado via correio, com aviso de recebimento, sem 

custos Município conforme art. 3° e 5° da lei estadual 7.603/2001, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, pague o(s) débito(s) constante(s) da(s) 

Certidão(ões) em anexo, honorários advocatícios no percentual 'de 20% 

(vinte por cento), e ainda eventuais custas; ou então garantir a execução, 

na forma prevista no art. 9° da Lei 6.830/80, sob pena de penhora de 

tantos bens quanto bastem para garantir a execução; Que, caso o 

devedor não indique bens a serem penhorados, estes recaiam sobre 

dinheiro que esteja depositado em nome do Executado em Instituicão(ões) 

Financeira(s), mediante penhora on fine, nos termos do artigo. 828. do 

CPC; Que seja intimado o Executado a oferecer embargos no prazo legal; 

A intimação da(o) cônjuge do(a) Executado(a). se casado(o) for, se a 

penhora recair sobre bens imóveis, bem como a avaliação e o registro da 

penhora ou do arresto, nos termos dos incisos IV e V, do artigo 7§, 

combinado com o artigo 14, ambos da Lei Executiva; Pretende-se provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidos, caso necessário. Dá-se o 

valor da causa a quantia de R$ 4866,06(QUATRO MIL OITOCENTOS E 

SESSENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) Termos em que, Pede 

Deferimento

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 15. Para tanto, determino 

a citação do executado por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando-se o que dispõe o art. 8º, inciso IV, da Lei 6.830/1980.Após, 

certifique-se e dê-se vista à exequente para manifestar-se nos 

autos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do Bugres/MT, 18 de 

novembro de 2019. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.

Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118483 Nr: 7001-73.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E 

RURAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOLUÇAO ASSESSORIA EMPRESARIAL 

E RURAL LTDA. 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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE 

DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES-MT O 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, Estado de Mato Grosso, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob n° 

03.507.522/0001-72, com sede administrativa à PRAÇA ANGELO MASSON 

N° 1000, na cidade de BARRA DO BUGRES/MT, neste ato representado 

pelo Prefeito Municipal, JÚLIO CÉSAR FLORINDO, brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RG n° 0489704-8 (SSP-MT), inscrito no CPF n° 

406.152.861.-00, residente á Av. Bazílio Zandonadi, s/n°, Jardim Terra 

Nova, Barra do Bugres - MT, e através do advogado que esta final 

subscreve,vêm, honrosamente, à presença de Vossa Excelência, para, 

com fundamento na Lei n° 6.830/80, propor a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em face de SOLUCAO ASSESSORIA EMPRESARIAL E RURAL LTDA, com 

endereço sito á RUA SANTA CRUZ, NUMERO: S/N, BAIRRO: CENTRO, 

CIDADE: BARRA DO BUGRES, CEP: 78390000, conforme fatos e 

fundamentos abaixo elencados: 0(s) EXECUTADO(S) é devedor da 

importância líquida, certa e exigível de R$ 9096,03(NOVE MIL NOVENTA E 

SEIS REAIS E TRES CENTAVOS, ao Ente Público Municipal, valores estes 

representados pelas CERTIDÃO(õES) DE DIVIDA ATIVA-CDA'S sob n° 

00299/2016 em anexo devidamente atualizada até a data de , e sujeitos 

aos acréscimos legais na data de seu efetivo pagamento. Tais títulos 

executivos embassam a presente execução. Ante o exposto REQUER a 

Vossa Excelência: A CITAÇÃO do executado via correio, com aviso de 

recebimento, sem custos Município conforme art. 3° e 5° da lei estadual 

7.603/2001, para que, no prazo de 05(cinco) dias, pague o(s) débito(s) 

constante(s) da(s) Certidão(ões) em anexo, honorários advocatícios no 

percentual de 20% (vinte por cento), e ainda eventuais custas; ou então 

garantir a execução, na forma prevista no art. 9° da Lei 6.830/80, sob 

pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantir a execução; 

Que, caso o devedor não indique bens a serem penhorados, estes 

recaiam sobre dinheiro que esteja depositado em nome do Executado em 

Instituicão(ões) Financeira(s), mediante penhora on fine, nos termos do 

artigo. 828, do CPC; Que seja intimado o Executado a oferecer embargos 

no prazo legal; A intimação da(o) cônjuge do(a) Executado(a). se 

casado(o) for, se a penhora recair sobre bens imóveis, bem como a 

avaliação e o registro da penhora ou do arresto, nos termos dos incisos IV 

e V, do artigo 7§, combinado com o artigo 14, ambos da Lei Executiva; 

Pretende-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, 

caso necessário. Dá-se o valor da causa a quantia de R$ 9096,03(NOVE 

MIL NOVENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS) Termos em que, Pede 

Deferimento

Despacho/Decisão: Vistos em correição.1. Processo em ordem.2. 

Diligencie-se a Serventia quanto ao cumprimento da última decisão 

exarada nos autos.3. Às providencias.

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, PATRICIA ARAÚJO 

MAGALHÃES , digitei.
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Barra do Bugres, 05 de fevereiro de 2020

Daniel Xavier Pinheiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120957 Nr: 1384-98.2017.811.0008

 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: JOSÉ CORSINO DOS SANTOS, JACIRA MARIA DOS 

SANTOS FERRARESSO, EDEMILSON PEREIRA PRADO, IVONILSON 

PEREIRA PRADO, EDSON PEREIRA PRADO, IVONETE MARIA PRADO, 

MÁRIO APARECIDO DOS SANTOS, ADEMAR CORSINO DOS SANTOS, 

VALTER CORSINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOANA MARIA DOS SANTOS, 

ESPOLIO DE BENEDITO CORSINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521, HAROLDO VARELA DO CARMO - OAB:OAB/MT 10592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16 – Do cumprimento de Atos Ordinatórios pelos Gestores 

Judiciários das Varas Cíveis, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

intimar a requerente/inventariante, para retirar o Formal de Partilha, no 

prazo de 30 (trinta dias), pelo que após esse período os autos serão 

arquivados.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153457 Nr: 4499-59.2019.811.0008

 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: MAGM, Angelo Carlos Nascimento Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA GOULART 

PENTEADO - OAB:167884

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

requerida acerca da sentença de fls. 88;

Vistos...1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

aforada por Maco Antônio Garcia Monteiro representado por seu genitor 

Ângelo Carlos Monteiro em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. 

(qualificados nos autos).2. Às fls. 80/80-v°, fora indeferida a gratuidade 

da justiça formulada pela parte autora, assim como determinando a 

emenda à inicial, para apresentar a devida guia e comprovante de 

recolhimento das custas e taxas processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias. 3. Devidamente intimado para efetuar o recolhimento das taxas e 

custas processuais, às fls. 85, à parte autora deixou transcorrer seu 

prazo sem comprovar o devido recolhimento, conforme se depreende da 

certidão de fls. 87.4. Vieram-me os autos conclusos.É o breve relatório. 

Fundamento e decido.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não promover os 

atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 

30 (trinta) dias.6. Pelo que se colhe dos autos, a parte requerente não 

manifestou seu interesse em prosseguir com o feito, deixando de 

impulsionar os autos em seus ulteriores termos como determinado por este 

Juízo, fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do 

Estatuto Processual Civil.7. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. 8. Custas pendentes, se houver, ao requerente.9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156988 Nr: 6652-65.2019.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFA-CFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDA MARIA DE ANGELIS 

MARTOS - OAB:241.999/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão negativa retro, intime o autor na pessoa de seu 

advogado para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 16266 Nr: 1763-93.2004.811.0008

 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: ADEMILDE XAVIER DE OLIVEIRA, RAFAELA NAZARÉ 

DE OLIVEIRA, ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA, GABRIELA MARIA DE 

OLIVEIRA, LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOIÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAES - OAB:3.847-MT, NAIME MÉRCIO MARTINS MORAES - 

OAB:MT-3.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a interposição de recurso de apelação às fls. 341/349-v°, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

 Após, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para regular processamento e julgamento.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152436 Nr: 3872-55.2019.811.0008

 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: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY ELER DA SILVA-ME, SANDOVAL ELER 

DA SILVA, JOSE CORDEIRO DA SILVA, ELISA ELER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 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 certidão do oficial de justiça às 

fls. 56, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para que se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39467 Nr: 1540-67.2009.811.0008

 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 JOSE GOTTARDI BACCHETI, ANDRÉ 

GOTTARDI BACCHETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI BEZERRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Capriolli Goncalves - 

OAB:MT-0012855O, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO VARELA DO 

CARMO - OAB:MT-10.592

 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 se manifestar acerca das fls. 394-395.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159039 Nr: 7767-24.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA BARBALHO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124375 Nr: 3438-37.2017.811.0008

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDO

 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.: 5448 Nr: 87-52.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ESPÓLIO 

DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, ANICETO DE CAMPOS MIRANDA, 

JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANATTA 

PIASSA - OAB:24671, REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459 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 com a finalidade de intimar a 

parte requerida para que se manifeste naquilo que entender de direito 

acerca das fls. 235-238.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6756 Nr: 1184-87.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA CRUZ LTDA - ME, ANICETO 

DE CAMPOS MIRANDA, JUDITH ABI RACHED CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANATTA 

PIASSA - OAB:24671, Reinaldo Lorençoni Filho - OAB:OAB/MT 

6459-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 com a finalidade de intimar a 

parte requerida acerca das fls. 147-152 para manifestar-se daquilo que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139620 Nr: 4308-48.2018.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIETA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 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 se manifeste acerca das fls. 39-40 e 43, naquilo 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142828 Nr: 6571-53.2018.811.0008

 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: FLORINDO AGROPASTAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGUATINGA AGRO INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR 

- OAB:10777-MT

 21. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Cobrança 

ajuizada pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo 

judicial no valor de R$ 6.675,96 (seis mil seiscentos e setenta e cinco reais 

e noventa e seis centavos), com acréscimos e juros moratórios de 1% ao 

mês e correção monetária a partir do vencimento do respectivo título - 

artigo 397, do Código Civil. 22. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no 

art. 85, §2° do Código de Processo Civil.23. Decorrido o prazo recursal, em 

não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.P.R.I.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151429 Nr: 3191-85.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINA MARINHO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE 

SOUZA - OAB:135.753

 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 no prazo legal, dê prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153456 Nr: 4498-74.2019.811.0008

 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: MEGM, Angelo Carlos Nascimento Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 
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OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA GOULART 

PENTEADO - OAB:167884

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autoa para manifestar-se o que for de direito acerca das fls. 

133/133-verso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153458 Nr: 4500-44.2019.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM, Angelo Carlos Nascimento Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOMES DALLAZEN - 

OAB:23411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA GOULART 

PENTEADO - OAB:167884

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), Proceder a intimação do advogado da parte 

autora para manifestar-se o que for de direito acerca das fls. 

126-126-verso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45841 Nr: 2009-79.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-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), Proceder a intimação da advogada Cristiane 

Belinati Garcia Lopes OAB 11877-A, para encaminhe a tabela completa, 

considerando que as fls. 137, a tabela dos cálculos foi anexada forma 

parcial.no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88370 Nr: 4127-23.2013.811.0008

 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: RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT, MARIA ANGELICA AZEVEDO 

SOUZA SOUTO - OAB:/MT 10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:MT 13431-A

 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 as 

partes acerca da designação da data para inícios dos trabalhos periciais, 

datada para o dia 16/03/2020 (desesseis de março de dois mil e vinte), 

com horário para as 08h00min, no endereço Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 1856, Edifício Office Tower, sala 1403, andar 14, Bosque da 

Saúde - CEP 78050-000, Cuiabá-MT, escritório da Real Brasil Consultoria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91731 Nr: 1892-49.2014.811.0008

 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: JDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE TAQUES DE 

ALMEIDA BARROS - OAB:16742/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 decorreu o prazo para 

pagamento do débito sem manifestação, bem como não houve acordo na 

audiência de conciliação, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerente para que requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111662 Nr: 2698-16.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVEA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20.720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS / 6171

 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, considerando decisão de fls. 122 e manifestação de fls. 

125-127, para que peça aquilo que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-14.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA VEIGA TARGINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 15:40 horas (MT). 

Barra doBugres-MT, 6 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: 1000793-51.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FELIX BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 16:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 6 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: 1000798-73.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 06/05/2020, às 13:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 6 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: 1000718-12.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE SA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA FERREIRA OAB - MT24323/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (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 06/05/2020, às 13:20 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 6 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: 1000807-35.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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 06/052020, às13:40 horas (MT). Barra 

do Bugres-MT, 6 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: 1000810-87.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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 06/05/2020, às 14:00 horas (MT). 

Barra do Bugres-MT, 6 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

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 08/2020-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que a servidora Elizangela Souza dos Santos, matricula 

23.608, Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta 

Comarca, estará afastada de suas funções no período de 03 a 

07/02/2020, face estar usufruindo compensatória.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal na Secretaria da 2ª 

Vara desta Comarca no período de 03 a 07/02/2020, face a ausência da 

Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 03 de fevereiro de 2020

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 Juíza de Direito e Diretora do Fórum

PORTARIA Nº 09/2020-DF

 CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MM.ª Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais

RESOLVE:

 Art. 1º - RETIFICAR a Portaria nº 07/2020-DF- datada de 03.02.2020, 

publicada no DJE nº 1670/2020, para fazer constar a data da revogação 

como sendo o dia 31.01.2020, bem como consignar que a servidora 

Elizangela da Silva Souza, matricula 23.608, Analista Judiciária que foi 

designada, para desempenhar cumulativamente as funções de Gestora 

Judiciária em Substituição Legal do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, período de 13.01.2020 a 11.02.2020 

– 30 (trinta) dias, SAIU antes do tempo determinado, ficando somente no 

período de 13 a 31.01.2020.

 No Art. 2º da Portaria 07/2020-DF- Ficou designado os demais dias, no 

período de 01 a 11.02.2020, 11 (onze) dias, para a servidora Eliane 

Teixeira de Matos, matricula 9190, Auxiliar Judiciária, lotada na Secretaria 

da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta Comarca, para desempenhar 

as funções de Gestora Judiciária em Substituição Legal do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, face a 

ausência da Gestora titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 06 de fevereiro de 2020

 Claudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Fórum

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002452-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI GREZELE ZUQUI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT25377-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORATELLI & BASSO TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002452-66.2019.8.11.0050. AUTOR(A): IRACI GREZELE ZUQUI RÉU: 

MORATELLI & BASSO TRANSPORTES LTDA - ME Vistos, etc. 1. Trata-se 

de Ação de Cobrança proposta por IRACI GREZELE ZUQUI em face de 

MORATELLI E BASSO TRANSPORTES LTDA. 2. Preenchidos os requisitos 
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dos artigos 319 e 320 do CPC, RECEBO a presente exordial. 3. Defiro o 

benefício da assistência judiciária. 4. Considerando que o requerido em 

Chapecó/MS, deixo de designar audiência de conciliação neste momento, 

pois, em regra, os requeridos residentes em comarcas distantes não 

comparecem ao ato. Após completada a relação processual, havendo 

interesse das partes, será procedida nova análise a respeito da 

necessidade de designação do ato. 5. CITE-SE o réu em consonância com 

o art. 212, § 2º, do CPC, para apresentar contestação, no prazo previsto 

no artigo 335 CPC. 6. Consigne-se nas intimações a advertência contida 

no art. 334 do CPC. 7. Ciência ao Ministério Público. 8. Intime-se. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO 

NOVO DO PARECIS, 12 de dezembro de 2019. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 38610 Nr: 1963-27.2011.811.0050

 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 PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUPERCIO CABRAL DOS SANTOS, MARCOS 

ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

ROSÂNGELA PASSADORE DOS SANTOS - OAB:6.084

 Vistos EM CORREIÇÃO.

1 – PROCEDA-SE a expedição dos documentos necessários,

encaminhando-se ao setor competente para cumprimento.

2 – Realizada a determinação sobredita, com ou sem resposta dos

expedientes, DETERMINA-SE a Senhora Gestora Judiciária que promova 

os devidos impulsos

processuais, intimando-se as partes para manifestação.

3 – Em seguida, apresentada manifestação pelas partes, REMETAM-SE

os autos conclusos para as devidas deliberações.

5 – CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com as

cautelas de estilo.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89955 Nr: 1744-04.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID LOPES DA SILVA, Cpf: 

00361077190, Rg: 001251443, Filiação: Maria de Lourdes Lopes da Silva e 

José Sebastião da Silva, data de nascimento: 02/11/1981, natural de 

Coxim-MS, solteiro(a), atendente, Telefone 65 9614 0356. 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: Dénuncia recebida em desfavor do réu pela suposta 

pratica da conduta descrita no aortigo 33, caput, da lei nº 11.343/2006.

Despacho: Autos n°. 1744-04.2017.811.0050 – Código n°. 

89955Decisão.Vistos, etc.Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério 

Pública em face de DAVID LOPES DA SILVA, onde lhe foi imputada a 

prática dos crimes previstos no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06.Pois 

bem, no presente caso devem ser aplicados os procedimentos previstos 

nos artigos 54 e seguintes da lei supramencionada.Desta feita, antes de 

receber a denúncia determino a notificação do acusado para oferecer 

defesa prévia no decêndio legal. Em caso de não apresentação do prazo 

estipulado, ser-lhe-á nomeado a Defensoria Pública.Com a juntada da 

defesa prévia, nova conclusão para análise do recebimento da exordial 

acusatória.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário com urgência.Campo Novo do Parecis/MT, 20 de junho de 

2017. Maurício Alexandre Ribeiro 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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109595 Nr: 2253-61.2019.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA, 

Cpf: 01637965486, Rg: 3217173-0, Filiação: Maria José da Silva e Joaõ 

Alexandre da Silva, data de nascimento: 25/03/1982, brasileiro(a), natural 

de Matriz de Camaragibe-AL, convivente, pedreiro, Telefone 

65-98414-7287. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à 

acusação, porescrito, no prazo de 05 (cinco) dias. 2. Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegartudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provaspretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo suaintimação, quando necessário.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos, etc.1.Trata-se de Pedido de Medidas 

Protetivas ajuizada ALEXANDRE FONZAR FERREIRA em desfavor de 

JOSÉ ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA, em virtude de suposta AMEAÇA 

e INJÚRIA praticada contra a vítima.2.Consta no Boletim de Ocorrência e 

nos termos da declaração da vítima que se separou do agressor há 

aproximadamente seis meses e que não possui filhos com o 

mesmo.3.Afirma ainda que JOSÉ ADRIANO já teria a ameaçado de 

causar-lhe mal injusto em outras ocasiões. Nesta data o agressor teria ido 

até o trabalho da vítima e a ameaçado.4.À vista dos últimos ocorridos, a 

vítima comunicou o fato a Autoridade Policial, visando sua proteção, 

pleiteando que o requerido deixe o lar de convivência.5.É o relatório. 

6.Decido. 7.Tendo em vista que as medidas protetivas visam resguardar a 

integridade psicofísica da mulher que está sob a ameaça de sofrer crimes 

no âmbito da violência doméstica, considerando que nos termos da 

representação criminal há indícios de materialidade e de autoria de fato 

definido como crime, sobretudo por se tratar de medida urgente, cujo não 

provimento poderá causar danos irreparáveis, bem como que há nos 

autos prova de que a vítima vivia maritalmente com o agressor, com 

fundamento no artigo 18 e 23 da lei 11.340/2006 e nos princípios 

Constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, como forma de 

proteger a mulher, defiro as seguintes medidas protetivas: a)Afastamento 

do lar, domicílio ou residência;b)O acusado não poderá aproximar da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 

(trezentos) metros, salvo em sala de audiência nas dependências do 

Fórum e CEJUSC, para tratar de questões de eventual processo;c)O 

acusado não poderá ter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação;d)O acusado não poderá 

frequentar a residência e TRABALHO da vítima a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida;8.Quanto a eventuais pedidos 

de cunho ressarcitórios e patrimoniais, os mesmos deverão ser 

processados perante o juízo cível competente.9.Intime-se a vítima e o 

indiciado acerca da presente decisão.10.Caso haja descumprimento 

injustificado das medidas protetivas impostas poderá ser declarada a 

prisão preventiva, nos termos do art. 313 do CPP e art. 20 da Lei nº 

11.340/06. 11.Serve a presente decisão como mandados e 

o f í c i o s . 1 2 . D e s d e  j á  d e f i r o  o  r e f o r ç o  p o l i c i a l ,  c a s o 

necessário.13.Cumpra-se com a necessária urgência, devendo ser 

entregue ao agressor cópia da presente decisão.14.Após, dê-se vista ao 

i. representante do Ministério Público , para que se manifeste, inclusive, 
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acerca de uma possível prisão preventiva15.CITE-SE o suposto agressor 

para, querendo, contestar, no prazo de 5 dias (art. 306 do NCPC), sob 

pena de confissão e revelia. 16.Ciência a Autoridade 

Policial.17.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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 23 de janeiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108005 Nr: 1382-31.2019.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILSON DE ARAUJO SANTOS, Cpf: 

00619991135, Rg: 1538276-1, Filiação: Rosa de Araújo Santos e Nelson 

dos Santos, data de nascimento: 04/12/1984, brasileiro(a), natural de 

Mirassol D'oeste-MT, convivente, pedreiro, Telefone 65 99922 2389. 

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 05 (cinco) 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: PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS EM 

FACE DE WILSON ARAÚJO SANTOS.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi 

os fundamentos lançados na manifestação fl. retro do Ministério Público 

Estadual.2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, 

expedindo-se o necessário.3. 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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 24 de janeiro de 2020

Dilma Alves de Melo Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 2702-29.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDI IANKE, JOSÉ CARLOS DE MUSIS, 

MARIZA DA SILVA THOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, 

GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - OAB:11617-B MT, PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 . Assim sendo, diante do que me foi dado a examinar, com fulcro no artigo 

107, IV, c/c artigo 110, §1º do Código Penal, reconheço a prescrição da 

pretensão punitiva do Estado e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusados RUDI IANKE, JOSÉ CARLOS DE MUSIS e MARIZA DA SILVA 

THOMAS devidamente qualificados nestes autos.Ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71660 Nr: 186-65.2015.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, 

VIVIANE RAQUEL WERNER, LAURA WENTZ WERNER, HARLEN MARCELO 

WERNER, REINALDO SIEGREFIED WERNER, ANDREIA BRITO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, 

Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a não localização dos requeridos Andreia Brito Sales, 

Laura Wentz Werner e Reinaldo Siegrefied Werner e visando a celeridade 

processual DETERMINO o acesso aos sistemas SIEL e SINESP/INFOSEG 

(DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida.

Após, INTIME-SE a parte autora para que indique expressamente o 

endereço para cumprimento do competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68670 Nr: 2342-60.2014.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MILENA RODRIGUES DA SILVA - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que às f. 107 determinou que a inventariante 

providenciasse a juntada das certidões negativas municipal, federal e 

estadual, todavia, tal determinação não fora cumprida pela inventariante. 

Desta feita, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 dias junte 

aos autos as referidas certidões negativas de débitos fiscais em nome do 

"de cujus".

Sem prejuízo, constata-se possível consenso entre as partes acerca da 

partilha do bem a ser inventariado, uma vez que na guia de informação e 

apuração do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direito de f. 125-128, a inventariante declarou a 

companheira Maria de Lourdes da Cunha Moreira como beneficiária.

Assim sendo, intime-se a inventariante para na oportunidade acima fixada, 

apresentar plano de partilha amigável, tendo em vista que todos herdeiros 

são maiores e capazes.

Em seguida, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública Estadual para 

manifestação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3494 Nr: 1028-70.2000.811.0050

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, ARMANDO JACINTO 

BROLIO, JOSE CARLOS ACCO, JOSÉ SOLANO NETO, ARI VALDEMAR 

VELKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA TEIXEIRA JUNIOR COMÉRCIO 

DE CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ LOPES BARRETO - 

OAB:23516/PR, MILTON COUTINHO DE MACEDO GALVÃO - 

OAB:13.528

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS ANTONIO 

DE MEDEIROS, para devolução dos autos nº 1028-70.2000.811.0050, 

Protocolo 3494, 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.: 39291 Nr: 2644-94.2011.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉLIA STORCH KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, 

PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO GILMAR 

VAN DER SAND, para devolução dos autos nº 2644-94.2011.811.0050, 

Protocolo 39291, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101379 Nr: 2686-02.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIEL FERNANDES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Visando readequar a pauta de audiências, REDESIGNO a solenidade 

anteriormente aprazada para o dia 11/02/2020, às 17h00min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Às providências.

Campo Novo do Parecis/MT, 27 de janeiro de 2020.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002415-39.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

J. PEDRO DA SILVA MILANI EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT20436/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUA IDEIA PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA OAB - SP0153170A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1002415-39.2019.8.11.0050. REQUERENTE: J. PEDRO DA SILVA MILANI 

EIRELI - ME REQUERIDO: SUA IDEIA PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA - 

ME Visto. Compulsando os autos de forma detida, verifica-se que não 

consta qualquer procuração da empresa autora outorgando poderes aos 

Ilustres Advogados que assinaram a peça de ingresso, bem como as 

demais manifestações dos autos. Sabe-se que a representação 

processual constitui o meio legal para que alguém possa agir, 

judicialmente, em nome alheio, assentando a regularidade de 

representação da parte como pressuposto processual de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa forma, para a parte 

postular em juízo e ter seu pedido analisado em sede meritória, deve ser 

validamente representada por advogado regularmente constituído, sendo 

que tal defeito acarreta a nulidade do processo, a teor da regra expressa 

no artigo 76 do Código de Processo Civil, e, se não sanado, a incidência 

do artigo 485, IV, do mesmo diploma legal, ou seja, extinção do processo 

sem julgamento de mérito. De tal sorte, antes de adentar no mérito 

processual, concedo a parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para 

regularizar a representação processual. EXPEÇA-SE o necessário e com 

as cautelas de estilo. Após volte os autos conclusos para prolação da 

sentença. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-92.2020.8.11.0050

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:

APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

ANTONIO FRANCISCO SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000120-92.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: ANTONIO FRANCISCO 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: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 19/03/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 6 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: 1001630-77.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

A VOLKWEIS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1001630-77.2019.8.11.0050 Parte autora: A VOLKWEIS EIRELI - ME Parte 

reclamada: AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

Vistos. Designe-se audiência de instrução e julgamento conforme pauta 

deste Juízo. Intimem-se as partes para comparecerem ao ato processual 

designado, devendo comparecer acompanhadas de advogado, 

advertindo-as de que o não comparecimento do autor implica na extinção 

do processo sem julgamento do mérito, e, a ausência injustificada do réu 

redundará em reputar-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, nos termos do artigo 51, 

I, e artigo 20, ambos da Lei nº 9.099/95, respectivamente. Deverão 

apresentar o rol de testemunhas, máximo de três, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazendo-as independente de intimação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 

Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-77.2020.8.11.0050

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:

ASSUNCAO DE MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1000121-77.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: ASSUNCAO DE MARIA DOS 

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: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 19/03/2020 Hora: 

14:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000122-62.2020.8.11.0050

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:

CLECIANA TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-62.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: CLECIANA TEIXEIRA 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: Sala de 

conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 19/03/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000123-47.2020.8.11.0050

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:

GILVANEIDE CAMILO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-47.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: GILVANEIDE CAMILO DA 

SILVA 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: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 19/03/2020 Hora: 

15:00 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000124-32.2020.8.11.0050

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:

IRES CRISTINA BORGES DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000124-32.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: IRES CRISTINA BORGES DE 

SOUSA 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: 

15:15 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000125-17.2020.8.11.0050

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:

IRACEMA RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000125-17.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: IRACEMA RODRIGUES 

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: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 19/03/2020 Hora: 

15:30 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000127-84.2020.8.11.0050

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:

LEILIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

ISMAEL ALVES CONCEICAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000127-84.2020.8.11.0050 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: ISMAEL ALVES CONCEICAO 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: 

Sala de conciliação do Juizado de Campo Novo Data: 19/03/2020 Hora: 

15:45 , no endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 513, CENTRO, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 . CUIABÁ, 6 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: 1002605-02.2019.8.11.0050

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:

FABRICIA PEREIRA E SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1002605-02.2019.8.11.0050 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, Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DHEIN COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO VARGAS GINDRI (REQUERIDO)

 

Processo n. 1001166-53.2019.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 
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19/03/2020 16:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ANTONIO PINTO PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMARIO DE ARAUJO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001191-66.2019.8.11.0050. REQUERENTE: SIDNEI ANTONIO PINTO PAZ 

REQUERIDO: ADEMARIO DE ARAUJO SANTOS Vistos. Dispenso o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Nos termos do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Pois 

bem. Compulsando os autos, observa-se que é ausente nos autos o 

contrato sobre o qual enseja o pedido rescisão e pagamento da dívida. 

Não se infere se a fundamentação do pedido está baseada na inexistência 

de contrato ou no adimplemento da respectiva obrigação. Deste modo, não 

há nada a fazer senão extinguir o processo por inépcia da petição inicial, 

nos termos nos termos do art. 330, I, e seu § 1º, III, do Código de Processo 

Civil. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos 

princípios da informalidade e simplicidade, a situação em destaque desafia 

a extinção da presente reclamação sem julgamento de mérito, uma vez 

que devem sem preenchidos os requisitos mínimos da petição inicial. 

Ressalte-se que não há prejuízo a novo ajuizamento da demanda, 

respeitadas as normas processuais atinentes à espécie Ante o exposto, 

entendo pelo indeferimento da petição inicial e, em consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 485, I e IV, e 330, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil Brasileiro. Sem custas processuais a teor do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sentença Publicada no PJE. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Submeto o projeto de sentença para HOMOLOGAÇÃO da 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, nos termos do Artigo 40 da Lei 

9099/95. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001699-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEZER MOSSOLIN (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a 

certidão do Oficial de Justiça, devendo solicitar o que entender de direito. 

Campo Verde-MT, 06/02/2020 Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001086-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DALVACI REIS DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

IGOR GARCIA DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001086-23.2018.8.11.0051 Indenizatória Despacho. Vistos etc. 

Tendo em vista a gratuidade da Justiça, mostra-se impossível o 

adiantamento dos honorários periciais, embora sabidamente merecidos. 

Assim, REITERE-SE a intimação ao Sr. Perito, solicitando que se manifeste 

quanto à possibilidade de realização do exame sem o adiantamento dos 

honorários, postergando-se o pagamento, a ser feito pelo Estado de Mato 

Grosso. Alternativamente, o Sr. Perito Judicial poderá proceder ao exame 

durante o horário do expediente que, eventualmente, prestar ao Município 

de Campo Verde. Feita a perícia, CUMPRA-SE o despacho de 10 de maio 

de 2019, encerrando-se os trabalhos periciais. Por fim, apresentado o 

laudo pericial, e não sendo o caso de apresentação de pareceres 

complementares, INTIMEM-SE as Partes para que, no prazo sucessivo de 

15 (quinze) dias, apresentem suas alegações finais. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113935 Nr: 4278-49.2016.811.0051

 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: Risio Francisco Carvalho Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Yamashita Mariano, Leandro Soares 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO PROGETTI 

PASCHOAL - OAB:5657

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação do Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos a impugnação aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81142 Nr: 1247-89.2014.811.0051

 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: Izaías Rocha Neto, Paula Borges Sales Rocha

 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, Ivo Marcelo Spínola da Rosa - OAB:13.731 OAB/MT, 

Jacqueline Curvo Rondon - OAB:11017/MT

 Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos para a intimação 

da parte exequente para que indique bens disponíveis da executada, em 

10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110156 Nr: 2493-52.2016.811.0051

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

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

 PARTE AUTORA: Rafael Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a 

Intimação do Requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos 

autos as Contrarrazão.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116772 Nr: 5694-52.2016.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO FRANCO, Cpf: 

47395486153, Rg: 699.339, Filiação: Maria Antonia Gomes e Antonio 

Roberto Franco, data de nascimento: 06/10/1969, brasileiro(a), natural de 

Paraguacu Paulista-SP, casado(a), auxiliar de serviços/ escrevente., 

Telefone 66 9610 6508. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE em face de PAULO ROBERTO FRANCO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6172/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/06/2012

 - Valor Total: R$ 2.297,60 - Valor Atualizado: R$ 2.088,73 - Valor 

Honorários: R$ 208,87

Despacho/Decisão: Vistos etc.A fim de prestigiar a citação pessoal da 

parte Executada, SOLICITEM-SE, pelos Sistemas INFOJUD e SIEL, 

informações acerca do atual endereço da Parte.Em sendo o caso, 

EXPEÇA-SE o necessário à citação da parte Executada, observando-se 

as advertências consignadas na decisão inicial.Do contrário, se impossível 

a localização das Partes, DEFIRO, desde logo, a 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, ENCAMINHEM-SE os autos 

à Procuradoria do Estado, a fim de que indiquem bens disponíveis da parte 

Executada, sob pena de suspensão do feito.Por fim, POSTERGO para 

depois da penhora a nomeação de Curador à parte Executada. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gilberto Alencar da 

Silva Pereira, digitei.

Campo Verde, 05 de fevereiro de 2020

Gilberto Alencar da Silva Pereira Gestor Judicial Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172604 Nr: 275-12.2020.811.0051

 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: RAIMUNDA NONATA MOREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 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.: 172605 Nr: 276-94.2020.811.0051

 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: MILTON DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:44726

 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.: 172645 Nr: 315-91.2020.811.0051

 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: ABDORAL SOUSA NUNES

 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 a 

Intimação da Sra. Administradora Judicial para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o pedido de habilitação feito pelo Credor.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000211-82.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VANDERLUCIA FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000211-82.2020.8.11.0051 Previdenciária Despacho. Vistos 

etc. Com a devida vênia ao douto Subscritor do pedido inicial, entendo 

impossível o deferimento de sua pretensão liminar. O provimento 

antecipatório previsto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil é 

espécie de tutela jurisdicional prestada no bojo do processo de 

conhecimento e que se concede com base em juízo de probabilidade. Para 

a concessão da tutela antecipada, exigem-se probabilidade do direito e a 

indicação de situação de perigo. Veja: “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.” No 

caso dos autos, faltam os requisitos necessários à antecipação de um 
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eventual provimento jurisdicional favorável. A um, porque os documentos 

apresentados na inicial apesar de indicarem a incapacidade do 

Requerente em prover o seu próprio sustento, não são suficientes para 

comprovar a mesma incapacidade pelos membros componentes de sua 

família. Por isso mesmo, tentar-se-á a produção de estudo psicossocial e 

de exame pericial médico, justamente como forma de complementar aquilo 

que as alegações iniciais sugerem existir. A dois, porque, embora se trate 

de verba alimentar, sequer se alegou situação concreta de risco que só a 

antecipação de tutela pudesse afastar. Realmente, segundo o Requerente, 

a liminar seria imprescindível porque, do contrário, o Requerente poderia 

vir a sofrer mais danos com a demora do andamento processual. Tal 

relato, entretanto, não descreve situação de risco autorizadora da 

antecipação de tutela. Em outras palavras, não se tem, nessa descrição, 

periculum in mora. É certo que a simples necessidade de o autor buscar 

no Judiciário a satisfação de seu direito já lhe impõe considerável 

gravame. Ainda que os atos processuais sejam realizados de maneira 

célere, a necessária obediência aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa faz com que não sejam tão eficazes quanto o cumprimento 

espontâneo da obrigação pelo devedor. O próprio sistema processual, 

portanto, admite aquele dano decorrente do tempo necessário à prática 

dos atos processuais tendentes a uma decisão judicial final transitada em 

julgado, já que, durante o decorrer desse prazo, o autor ficará privado do 

bem da vida a que tinha direito. Tal dano foi denominado por Andolina, 

citado por Athos Gusmão Carneiro, como dano marginal. Esse dano 

marginal, decorrente da simples existência do processo, com todos os 

seus atos, não justifica o deferimento da antecipação de tutela. Há que ser 

verificada circunstância outra que faça insuportável a espera pelo 

provimento judicial final. Essa, a importantíssima lição de Athos Gusmão 

Carneiro: “De outra parte (...), mesmo os processos que ‘corram’ 

normalmente abrem ensejo a prejuízos às partes, prejuízos por vezes 

notáveis, por vezes mesmo irreversíveis. Não aludimos apenas àquelas 

consequências que são, digamos, ‘normais’, porquanto a pendência de 

uma demanda é passível de acarretar aos litigantes uma carga de 

expectativas, de angústias, de temores quanto ao desenvolvimento e ao 

resultado do pleito, além de que o autor, mesmo se ao final vitorioso, terá 

ficado privado, por largo tempo, do gozo do bem da vida a que tinha direito 

– ‘danno marginale in senso stretto’, na expressão de Italo Andolina. 

Cuidamos de prejuízos maiores, quer na esfera patrimonial, como na de 

direitos personalíssimos: pendente o processo, e até que seja entregue 

em definitivo a prestação jurisdicional, o bem objeto do litígio pode sofrer 

danos ou desaparecer;” (in Da Antecipação de Tutela, 6ª ed., Rio de 

Janeiro, Forense, 2005, p. 2) Decido. Assim, à míngua dos requisitos 

correspondentes, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pelo Requerente. Diante do não comparecimento do INSS às audiências 

deste juízo, mesmo às instrutórias, mostra-se impertinente a designação 

da audiência 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, 5 de fevereiro de 2020. André Barbosa Guanaes 

Simões Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002422-62.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOSE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1002422-62.2018.8.11.0051 Declaratória Sentença. Vistos etc. 

Valdeci José dos Reis, devidamente qualificado, ajuizou a presente ação 

declaratória em face de Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., 

pessoa jurídica igualmente qualificada, visando ao reconhecimento da 

inexistência de negócio jurídico a suportar inadimplemento em cadastro de 

maus pagadores. Alegou, para tanto, jamais ter celebrado contrato com a 

Requerida, surpreendendo-se com a anotação de dívida perante a Serasa. 

Pediu, além do reconhecimento judicial da inexistência do negócio, a 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização como forma de 

compensação pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Com a inicial, juntou 

cópia de seus documentos pessoais, a comprovar seus dados de 

qualificação, bem como a anotação feita pela Requerida em razão da falta 

de resgate da duplicata extraída da venda. Deferiu-se o pedido 

antecipatório, em razão das divergências constatadas entre os dados de 

qualificação apresentados pela Requerida à Serasa e aqueles 

comprovados nestes autos. Não tendo sido possível a composição da lide, 

a Requerida ofereceu contestação. Em sua resposta, afirmou a existência 

e, consequentemente, a validade de negócio jurídico celebrado pelas 

Partes. Segundo afirmou, o Requerente teria adquirido um aparelho 

televisor em outubro de 2017, no valor de R$ 2.677,57, a ser pago em sete 

prestações mensais de R$ 382,51, todas inadimplidas. Alternativamente, 

imputou a terceiros e ao próprio Requerente a responsabilidade pela 

fraude, assim a fazer também a Requerida de vítima do ocorrido. Com a 

contestação, apresentou cópia do Instrumento de Concessão de Crédito 

supostamente firmado pelo Requerente ao Banco Semear. Novamente aos 

autos, o Requerente apresentou impugnação. Nela, questionou a ausência 

da apresentação das notas fiscais do produto, acompanhadas dos 

documentos apresentados pelo comprador à época da aquisição do 

aparelho. Quanto à assinatura lançada no aludido instrumento de crédito, 

qualificou-a de falsificação grosseira. É o relato do necessário. 

Fundamento. – Do Julgamento Imediato da Lide: O deslinde da demanda 

não depende de instrução probatória. Assim, em atenção aos princípios da 

celeridade e da economia processual, conhece-se diretamente do pedido, 

julgando antecipadamente a lide. Realmente, a simples consideração dos 

documentos já apresentados nos autos basta à identificação de todos os 

fatos relevantes ao julgamento do feito. A carteira de habilitação do 

Requerente, na qual se informam seus dados pessoais e que revela a 

firma adotada pela Parte, e o extrato tirado do órgão de proteção de 

crédito, a informar dados divergentes, corroboram, com firmeza, a versão 

apresentada na inicial. De outro lado, como adiante se verá, o instrumento 

contratual apresentado pela Requerida, de firma diversa daquela 

constante dos documentos pessoais do Requerente, e a revelar, em seu 

conteúdo, negócio jurídico incompatível com aquele denunciado à Serasa, 

só confirma a pretensão inicial. Passa-se, então, ao julgamento do mérito. 

– Do Mérito: Como se afirmou na decisão inicial antecipatória da tutela, a 

divergência que se nota do simples confronto entre os dados pessoais 

constantes dos documentos do Requerente e os do extrato da Serasa já é 

reveladora da fraude que, terceiros, ligados ou não à Requerida, 

promoveram em prejuízo de ambas as Partes. A cópia da carteira de 

habilitação do Requerente mostra que Valdeci José dos Reis teria RG 

301.335 SSP/MT e CPF 304.059.041-34, nascido em 12 de abril de 1962, e 

filho de Paulo José dos Reis e Catarina Maria de Jesus. A fatura de 

energia elétrica, por sua vez, indica o endereço do Requerente nesta 

Comarca, mais precisamente na Rua Rio Grande do Sul, sem número, no 

Bairro São Lourenço. Por outro lado, perante o SPC, Valdeci José dos 

Reis, embora de mesmo CPF e nascido na mesma data, seria filho de Ana 

Ventura dos Reis, com endereço na Rua 17, Lote 10, Quadra 18, Bairro 

São Mateus, em Várzea Grande, tendo residido, antes, na Rua Fernando 

Correa da Costa, 718, em Rondonópolis. Assim é que, como adiantado, as 

divergências entre os dados de qualificação do Requerente – 

notadamente o nome da mãe, Catarina Maria de Jesus em um documento e 

Ana Ventura dos Reis, em outro – já servem como indício de fraude. O 

endereço, de igual forma, alternando entre Várzea Grande e 

Rondonópolis, para a Serasa, e neste Município de Campo Verde, segundo 

a Energisa, serve a idêntica constatação. E não é só. Como bem dito pelo 

douto Procurador do Requerente, é substancial a diferença da assinatura 

lançada na aludida CNH e aquela aposta no instrumento de crédito pelo 

falsário. É grosseira, pois, a firma lançada no contrato bancário, se 

comparada à original, de maneira que se presume que, à época da 

assinatura, o tomador do crédito portava documento com firma semelhante 

à que lançaria no instrumento, falso, portanto. De fato, se, no momento da 

formalização da compra e venda, o Requerente, tendo apresentado 

documento com sua firma autêntica para identificar-se, acabasse apondo, 

no instrumento, assinatura totalmente divergente, haveria de ser do 

preposto da Requerida a diligência de assegurar que o comprador 

apusesse nova assinatura, semelhante à do documento, sob pena de não 
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seguir no negócio. Por isso é que se presume que o responsável pela 

firma lançada no instrumento de crédito apresentado pela Requerida 

tivesse, também, documentos com firma semelhante, porque, do contrário, 

o embuste não haveria de funcionar. Tem-se, então, a comprovação de 

fraude, a prejudicar, evidentemente, ambas as Partes, evidentemente de 

maneiras diferentes. Ao final, a serem consideradas as divergências de 

qualificação e de assinatura, bem como o procedimento normalmente 

adotado por grandes redes de varejo para a formalização das vendas, 

constata-se fraude. A bem da verdade, não é só no aspecto formal que a 

fraude se revela. Como visto do extrato da SERASA, a Requerida, por si 

própria, teria anotado o inadimplemento da contraprestação supostamente 

assumida pelo Requerente. Entretanto, o único instrumento apresentado 

nos autos revela coisa diversa: o Requerido teria tomado crédito perante 

instituição financeira, para que, assim, levasse o aparelho televisor. Ora, 

se o crédito foi tomado, de fato, pelo Requerente perante instituição 

financeira, a legitimidade para a anotação do inadimplemento não seria da 

Requerida, mas do agente responsável pela concessão do crédito. E, se, 

por ventura, alguma cessão desses direitos houvesse ocorrido, dúvida 

não há de que seria da Requerida o encargo de apresentar o instrumento 

correspondente. A toda a evidência, a Requerida não haveria de 

comprovar a idoneidade da anotação questionada por meio de instrumento 

celebrado em favor de terceiros. Em outras palavras, repete-se, seria da 

Requerida o ônus de comprovar de que maneira a cessão ou o endosso 

teria se operado. A rigor, é entendimento do Subscritor que o negócio 

jurídico de compra e venda não necessariamente haverá de ser 

demonstrado pela apresentação das notas fiscais dos produtos. Os 

documentos fiscais atinentes à operação, quer existam, quer não, não são 

indispensáveis à demonstração da compra e venda. Entretanto, no caso 

dos autos, a impertinência do instrumento de concessão de crédito, 

porque a revelar negócio incompatível àquele denunciado à Serasa, e a 

insuficiência formal dele, despido que é de assinatura idônea, seguida da 

omissão dos documentos fiscais emitidos, corroboram a conclusão de 

que, em verdade, terceiro tomou a identidade da Parte para a obtenção de 

vantagens ilícitas. A consequência, então, é o reconhecimento da 

inexistência do negócio jurídico, com a procedência do pedido 

correspondente. Passa-se, então, à análise da responsabilidade da 

Requerida pelos danos morais eventualmente impostos ao Requerente. 

Ainda que não se desconheça a participação de terceiros, fato é que a 

Requerida, de uma ou de outra forma, e ao contrário do Requerente, 

participou do negócio jurídico tido por fraudulento. E, como parte 

celebrante, era-lhe exigível a adoção de todas as medidas necessárias à 

verificação da identidade do contratante, justamente para evitar que ela 

própria, bem como eventuais terceiros, pudessem ser prejudicados por 

qualquer ilícito. Tendo os meios materiais para evitar fraudes, mas deles 

não se valendo, a Requerida não pode se eximir da responsabilidade 

decorrente das fraudes que sabidamente haviam de ser tentadas. Há, 

então, culpa da Requerida, mais especificamente na modalidade 

negligência, pois que, sem o devido cuidado, acabou permitindo a 

consumação de fraude a prejudicar terceiros. Nada há, por outro lado, 

contra o Requerente. Os dados pessoais não são sigilosos e de várias 

maneiras podem ser levados ao conhecimento dos inescrupulosos. Aliás, 

justamente por tal circunstância é que se pode exigir da Requerida o 

devido cuidado na análise dos dados dos proponentes de qualquer 

negócio levado a seu balcão, confrontando-os com os documentos 

pessoais correspondentes, esses próprios a merecer investigação quanto 

à sua autenticidade. Em outras palavras, não há falar-se em culpa 

exclusiva do Requerente, nem de terceiro. A fraude, evidentemente, só foi 

possível porque sua consumação em grande parte dependeu da 

negligência da Requerida na análise da documentação que comumente se 

exige dos proponentes. Verificada, então, a culpa da Requerida, que, por 

negligência, permitiu a consumação de lesão ao patrimônio moral do 

Requerente, sobressaem todos os requisitos necessários à configuração 

do ato ilícito merecedor da reparação respectiva. Realmente, na atual 

posição do direito moderno, é inquestionável a responsabilidade pela 

indenização do dano moral. Aliás, nos moldes atuais, a reparação ao dano 

moral é mesmo garantia constitucional. Veja: “Art. 5º. (…) V - é 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem; (…) X - são invioláveis 

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação;” Obedecendo à nova orientação constitucional, o Novo Código 

Civil prevê a mais ampla indenização pelos danos morais. Realmente, ao 

conceituar ato ilícito, o artigo 186 do NCC estatui: “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.” 

Mas o fato de a doutrina e jurisprudência modernas admitirem a ocorrência 

do dano moral e, via de consequência, a respectiva reparação – ou, como 

preferem alguns, a compensação –, não demonstra a maturidade da 

teoria. Realmente, ainda se mostram de tormentosa análise as questões 

acerca da conceituação e valoração do dano moral. Antes mesmo de 

adentrar no estudo da primeira questão, a de conceituar o dano moral, 

tem-se por necessária importante observação. É que, para muitos, o termo 

dano moral não se revela o mais adequado à identificação do instituto. 

Mais pertinente seria qualquer das expressões dano extrapatrimonial ou 

dano à personalidade. Dito isso, e sem qualquer pretensão de esmiuçar as 

várias correntes doutrinárias sobre o tema (teorias da exclusão, do 

estado psicológico, da personalidade e do efeito da lesão – Célia Mara 

Peres, Dano Moral: Da natureza da indenização aos critérios para fixação 

do quantum, Tese de Mestrado, PUC/SP, 2006), parece-me mais adequado 

o conceito que define, como dano moral, aquele que afeta direitos 

personalíssimos do indivíduo, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a 

vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou 

não, qualquer tipo de sofrimento ou dor. Destaca-se, do conceito 

apresentado, a desnecessidade da ocorrência de qualquer sorte de 

sofrimento para a configuração do dano moral. Não se faz necessário, 

assim, que aquele dano a qualquer dos direitos da personalidade 

provoque qualquer prejuízo psicológico ao ofendido. É absolutamente 

prescindível qualquer tipo de exteriorização do dano por parte da vítima. 

Não por outro motivo, aliás, admite-se a causação de dano moral às 

pessoas jurídicas (Enunciado 227 da Súmula de Jurisprudência do STJ). 

Dentro daquele conceito de dano moral apresentado, basta que a lesão 

atinja qualquer daqueles direitos da personalidade que lhe sejam aplicáveis 

(art. 52 do NCC). No caso dos autos, não há dúvida que a inscrição 

indevida do Requerente em cadastro de maus pagadores é ato atentatório 

à sua imagem e reputação, direitos esses diretamente relacionados à sua 

personalidade. Assim, a lesão a qualquer desses direitos autoriza a 

caracterização do dano moral, merecedor da indenização respectiva. No 

que concerne ao quantum, entendo pertinente o arbitramento judicial como 

forma de promover a composição pecuniária dos danos extrapatrimoniais. 

Nesse sentido, a opinião Célia Mara Peres: “Não obstante alguns entendam 

que deixar a fixação do valor relativo ao dano moral ao arbítrio do 

Judiciário é um procedimento frágil e perigoso, haja vista a subjetividade 

com que pode ser tratada, gerando disparidades entre julgamentos que 

analisam danos da mesma espécie, entendemos que este se verifica, 

ainda, o melhor caminho para que a indenização alcance seus objetivos, 

quais sejam, satisfazer plenamente a vítima e desestimular o ofensor. Tal 

posicionamento encontra adeptos na maioria da doutrina, que mesmo a par 

das dificuldades ainda presentes, à falta de parâmetros numéricos para a 

mensuração do dano, entendem que tal tarefa deve ser confiada ao 

magistrado, que, dotado de prudente arbítrio e amparado por todos os 

critérios sugeridos pela doutrina e consolidados pela jurisprudência, seria 

o mais apto a encontrar a mais justa indenização, vislumbrando a 

compensação do lesionado e a necessidade de prevenir condutas 

lesivas.” (Dano moral: da natureza da indenização aos critérios para 

fixação do quantum, Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 2006, p. 281) 

Também a legislação se inclina a favor do arbitramento como forma de 

quantificar a compensação pelos danos morais sofridos. É que, na forma 

do art. 946 do Novo Código Civil, quando indeterminada a obrigação, o 

valor da indenização será fixado segundo a lei processual. Veja: “Art. 

946. Se a obrigação for indeterminada, e não houver na lei ou no contrato 

disposição fixando a indenização devida pelo inadimplente, apurar-se-á o 

valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar.” E a 

lei processual prevê a liquidação por artigos e por arbitramento, 

revelando-se a última a mais adequada à hipótese. Sob outra perspectiva, 

prestigia-se a tese segundo a qual o arbitramento do valor da indenização 

não pode sofrer qualquer influência decorrente de eventual pretensão 

punitiva ou educativa. As circunstâncias a serem avaliadas quando da 

fixação do ressarcimento devem ser apenas aquelas referentes às lesões 

sofridas pela Requerente. Apesar de não desconhecer posicionamento 

contrário, penso que o pedido indenizatório deve limitar-se à recomposição 

da situação anterior, tendo, nessa dimensão da própria lesão, seu 

parâmetro de fixação. Pretensões punitivas ou educativas se mostram 

inteiramente estranhas ao conceito e à natureza da pretensão 

indenizatória, não havendo, por isso mesmo, motivo algum para autorizar 
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que de qualquer forma balizem o ressarcimento. Se pertinentes, tais 

pretensões punitivas e educativas devem ser defendidas em ações de 

natureza e de objetivo diversos dos da presente. Tais ações, 

evidentemente, não devem ser confundidas com a presente ação civil que, 

por sua natureza indenizatória, deve analisar apenas a extensão do dano, 

a fim de que lhe seja oposta uma reparação proporcional. Não foi por outro 

motivo que o art. 944 do novo Código Civil expressamente dispõe: “Art. 

944. A indenização mede-se pela extensão do dano.” Sob qualquer 

aspecto, faltaria ao Requerente a legitimidade para defender, em nome 

próprio, pretensões referentes à penalização de qualquer conduta 

praticada pela instituição financeira, da mesma forma que lhe careceria 

força para impor medidas de adequação. Os elementos e as 

circunstâncias dos fatos sob análise conferem legitimidade ao Requerente 

apenas para a defesa de sua pretensão indenizatória. Dessa feita, 

considerando-se, em especial, os elevados valores atacados pela 

negligência da Requerido, agressora dos direitos à imagem e à honra, 

mostra-se suficiente a quantia equivalente a R$ 7.500,00. Decido. Pelo 

exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial 

para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico denunciado ao 

cadastro de maus pagadores, mantendo a liminar concedida. CONDENO a 

Requerida ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a 

título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, 

corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros 

moratórios a partir da data da anotação. CONDENO a Requerida ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual 

manifestação por parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido 

de execução no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 6 de fevereiro de 2020. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003341-17.2019.8.11.0051

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:

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (REU)

NEIDE MONFERNATTI FELITO (REU)

ANTONIO CARLOS FELITO (REU)

 

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 

diligência na zona urbana [02 (duas) para Comarca de Campo Verde e 01 

(uma) para Comarca de Jaciara], devendo ser emitida Guias de Diligências 

( s e p a r a d 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 

pagamento. Campo Verde-MT, 5 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002126-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELECI RODRIGUES DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para impugnar à contestação e documentos id. 

23004706, no prazo legal. Campo Verde-MT, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002084-54.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RODRIGUES 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)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte requerente, na pessoa de seu(ua,s) 

procurador(a, es), para impugnar à contestação e documentos id. 

23046021, no prazo legal. Campo Verde-MT, 5 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000169-33.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n. 1000169-33.2020.8.11.0051 Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por WEDER DE SOUZA SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos já devidamente 

qualificados. De início, registra-se que a parte autora juntou aos autos 

comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, sem, contudo, 

justificar tal circunstância. De elementar conhecimento que não é dado a 

parte autora, sob o manto da competência relativa, a escolha aleatória de 

uma comarca para o ajuizamento da ação, sob pena de violação ao 

princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição Federal. Sobre o tema 

ADA PELLEGRINI GRINOVER, adverte que “o princípio do juiz natural, além 

de um direito subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois 

sem um juiz natural não há jurisdição possível (CINTRA, Antônio Carlos de 

Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se 

olvide, também, que por força da norma contida no art. 139, III, do Código 

de Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça e a violação do princípio do juiz natural é 

um ato contrário à dignidade da justiça. Assim, muito embora o art. 319, II 

do novo CPC consagre a exigência de que a petição inicial indique o 

domicílio e a residência do autor e do réu, na hipótese versada, dada as 

inconsistências acima apontadas, mostra-se necessária a apresentação 

de comprovante de residência idôneo. Soma-se que é obrigação da parte 

manter o endereço atualizado, a fim de possibilitar sua localização em 

eventual intimação pessoal e, consequentemente, evitar imbróglios ao 

andamento processual. Diante do exposto, com amparo na fundamentação 

acima, DETERMINO a intimação da parte autora para que EMENDE à inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias e apresente comprovante de endereço 

idôneo em nome próprio, ou justifique documentalmente a apresentação 

daquele em nome de terceiro, sob pena de indeferimento, como disciplina o 

art. 321, parágrafo único do novo Código de Processo Civil. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde/MT, 30 de janeiro 

de 2020. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21432 Nr: 3759-89.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVPA, EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 Diante do exposto, nos termos do artigo 147, do ECA, e tendo em vista 

que a parte exequente, juntamente com sua genitora, possui endereço na 

Comarca de Ponta Porã/MS, DECLINO a competência para processamento 

e julgamento do presente feito e DETERMINO a remessa dos autos àquela 
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Comarca, consignando as nossas homenagens.INTIMEM-SE. 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.: 70178 Nr: 3058-89.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo José da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3058-89.2011.811.0051 (Código 70178)

Cumprimento de Sentença – Ação previdenciária.

Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por TEREZINHA ALVES 

PEREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que o INSS requer a suspensão do feito para 

regularização da representação processual do espólio, bem como 

concorda com os cálculos apresentados pela parte exequente (fls. 151).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, declaro prejudicado o pedido de suspensão do processo 

formulado pela autarquia ré, porquanto a regularização da representação 

processual já foi realizada na audiência de fls. 83/84.

No mais, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora às fls. 

149.

Por conseguinte, EXPEÇAM-SE, desde logo, as competentes REQUISIÇÕES 

DE PEQUENO VALOR, instruindo-as com os documentos necessários.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde/MT, 10 de janeiro de 2020.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001329-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ADELIA BRITO REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINO DANTAS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 2ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 

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

LUCIA PRATI PROCESSO n. 1001329-64.2018.8.11.0051 Valor da causa: 

R$ 954,00 ESPÉCIE: [Regime de Bens Entre os Cônjuges]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: ANA ADELIA BRITO REGO Endereço: Jardim 

Campo Verde, n 197, Rua Maria Atemir Pire, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 POLO PASSIVO: Nome: GERCINO DANTAS OLIVEIRA 

Endereço: Jardim Campo Verdeardim Campo Verde, n 197, Rua Maria 

Atemir Pires, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS para tomar 

conhecimento da ação, 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. Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de 

procedimento de jurisdição voluntária em que ANA ADÉLIA BRITO REGO 

DANTAS OLIVEIRA e GERCINO DANTAS OLIVEIRA pretendem a alteração 

do regime de bens adotado quando da formalização do matrimônio do 

casal. Intimados, os requerentes apresentaram o motivo pelo qual 

objetivam a referida mudança. Deste modo, em consonância com o 

parecer ministerial, DETERMINO seja procedida à publicação de edital para 

conhecimento de terceiros, com prazo de 30 (trinta) dias, na forma 

preconizada pelo art. 734, § 1º do NCPC. Sem prejuízo, INTIMEM-SE os 

requerentes para, querendo, procedam à divulgação do edital em meio 

alternativo, consoante prevê o § 2º do supracitado dispositivo legal. 

Transcorrido o prazo acima sem qualquer manifestação de terceiros, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério 

Público Estadual para a competente manifestação. Exauridas as 

providências acima, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde/MT, 03 

de julho de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito. E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, digitei. 

CAMPO VERDE, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______ Endereço do Fórum: Praça dos Três Poderes, Nº 01, Bairro: Jardim 

Campo Real, Cidade: Campo Verde- OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001715-60.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001715-60.2019.8.11.0051 Revisional Decisão. Vistos etc. Via 

de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 

do NCPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

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

o risco ao resultado útil do processo.” Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente a postergação 

da análise do pedido antecipatório. É que, de breve análise da inicial é 

suficiente para a verificação de que o contrato discutido pela Parte foi 

firmado há mais de quatro anos. Assim, se a Parte requerente pôde 

aguardar tanto tempo da realização do negócio jurídico para o ajuizamento 

da ação, por certo que pode esperar ao menos a manifestação da 
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Requerida. A toda evidência, na conjugação de tais circunstâncias, 

mostra-se razoável aguardar a integralização do polo passivo e o decurso 

do prazo para resposta para, só depois, passar-se à análise do pedido 

antecipatório. Para além disso, tem-se que, na data de 19 de julho de 2018, 

realizou-se audiência coletiva, com a participação de Procuradores a 

representar mais de trezentas ações, justamente para a composição das 

centenas de litígios que, à época, envolviam o mesmo loteamento 

Greenville. E, no acordo que se celebrou, estenderam-se, a todos os 

contratos vigentes -- aí incluído o do Requerente --, as mesmas propostas 

feitas àquelas partes. Impõe-se identificar, então, a possibilidade de o 

Requerente aderir a uma das hipóteses previstas no termo. Decido. 

INDEFIRO, pois, o pedido antecipatório aduzido pelo Requerente, em razão 

do longo prazo decorrido desde a celebração do acordo. INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu ilustre Procurador, para que diga sobre a 

possibilidade de aderir a uma das propostas feitas pela Requerida quando 

da composição das ações ajuizadas anteriormente. Para tanto, JUNTE-SE 

cópia do aludido termo de audiência, para conhecimento do douto 

Procurador. CITE-SE a Requerida e INTIME-SE o Requerente – este só na 

pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a fim de que 

compareçam à audiência de conciliação a ser realizada no dia 19 de julho 

de 2018, às 13:30 horas, sob pena de incorrerem em multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se impossível o 

acordo, e bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da 

data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de 

presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). A Requerida deverá se manifestar, ainda, 

acerca da pertinência de eventual escolha feita pelo Requerente às 

propostas consignadas no termo de composição das ações anteriores. 

Por fim, nos termos do art. 98, § 6º, do NCPC, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da justiça. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 06 de fevereiro de 2020. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132529 Nr: 7184-75.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalício Gonçalves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n° 7184-75.2017.811.0051 (132529)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

O Acusado NATALÍCIO GONÇALVES PEREIRA, devidamente citado, 

ofereceu resposta por meio de Advogado, postergando a apresentação 

de suas razões de defesa.

 O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve para demonstrar a 

inexistência de qualquer das hipóteses arroladas no art. 397 do CPP, 

todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva estatal.

Equivale a dizer que não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma do referido artigo.

Sob a ótica processual, em análise mais uma vez sumária, observo 

inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 395 do CPP. Razão não há, 

então, para impedir o processamento da pretensão punitiva estatal, em 

decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

 Assim, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção da prova testemunhal, requerida pelas Partes.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 

2020, às 15h00min de Mato Grosso.

Intimem-se o Representante do Ministério Público, o Advogado, o Acusado, 

pessoalmente, observando a necessidade da expedição de Cartas 

Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora da 

Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010173-20.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010173-20.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Indefiro o pedido formulado pelo Exequente no ID 

27336053, pois é certo que, não cabe ao juízo fazer cumprir atos típicos 

da parte, substituindo a sua função de diligenciar para obter informações 

úteis para o processo. Assim, intime-se o Exequente, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do Exequente, ou, em igual 

prazo, requeira o que entender de direito, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

15 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000504-91.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000504-91.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença movido por DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/ A., ambos devidamente qualificados, alegando, 

em suma, excesso de execução, uma vez que o cálculo apresentado pela 

parte Exequente consta a multa prevista no art. 523 do CPC. Vieram os 

autos conclusos. Fundamento. A priori, necessário destacar que, apesar 

da impugnação à execução apresentado pela Executada, esta deixou de 

garantir o juízo, não realizando o pagamento voluntário do débito no prazo 

legal, nem mesmo houve penhora nos autos, apenas arguiu excesso de 

execução no cálculo apresentado pela parte Exequente. Nesse sentido, 

cita-se o seguinte enunciado: “ENUNCIADO 117 – É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro – Vitória/ES).” Com efeito, mesmo que o cálculo inicial 

apresentado pelo Exequente estivesse equivocado, por constar a multa 

prevista no art. 523, §1°, do CPC, é certo que, neste momento processual, 

já é cabível a aplicação da referida multa. Isso porque, já decorreu o prazo 

para o pagamento voluntário do débito em 17.06.2019 (expedientes), e 

inexiste penhora nos autos. Desta forma, considerando que a simples 

impugnação (sem garantia) não suspende a execução, entendo que a 
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aplicação da multa de dez por cento é devida, não havendo que se 

mencionar em excesso de execução. Portanto, rejeito a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Decido. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na impugnação a execução (ID 

20700389). INTIMEM-SE as partes da presente decisão, devendo o 

Exequente manifestar quanto ao interesse na continuidade do 

cumprimento de sentença, no prazo de 10 dias, trazendo o cálculo 

atualizado do débito. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 03 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001518-08.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001518-08.2019.811.0051 Decisão. Vistos etc. Em análise 

detida à inicial vislumbra-se inexistir quaisquer pedidos de urgência, 

notadamente a concessão de antecipação de tutela. Portanto, apesar da 

determinação de ID 21182211, deve a ação tramitar normalmente. Não 

obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos 

legitimados a figurar no polo passivo de demandas que tenham trâmite no 

Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser citados para 

comparecimento à audiência de conciliação, é fato que os representantes 

da Fazenda Pública raramente comparecem ao referido ato. A adoção do 

referido procedimento (que remete ao que está previsto na Lei nº 

9.099/95), portanto, com a realização de um ato processual inútil e 

desnecessário, não preservaria a celeridade que deve permear 

procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as partes e 

atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. Considerando a 

forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de admitir-se a 

aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, 

bem como tendo em vista que restarão preservados os princípios 

descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, CITE-SE o Reclamado pessoalmente (art. 6º da Lei nº 12.153/2009, 

c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, apresentar resposta ao 

pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto no art. 

7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual, inclusive apresentação de resposta ou 

interposição de recurso). Com a apresentação da resposta ou o decurso 

do prazo, certifique-se e intime-se o reclamante para manifestação, em 05 

(cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providencias. Campo Verde, 03 de fevereiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-42.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT21013-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 8010426-42.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. - Da transferência do veículo: DEFIRO o pedido 

formulado pela parte Exequente, no item 01 (ID 22038227), e DETERMINO 

que seja oficiado ao DETRAN - MT, a fim de que proceda a transferência 

do veículo: ESP/CAMIONETA/ABERTA/C D a Diesel, Marca / Modelo 

MMC/L200 4X4 GLS, Ano de Fabricação 1999, Ano Modelo 1999, na cor 

Cinza, PLACA JYW 3553, CHASSI 93XHNK340XCX00858, RENAVAN 

714233854, para o nome do Executado WANDER ROGERIO SILVA DE 

OLIVEIRA (qualificado nos autos). Deverá constar no mesmo Ofício que 

todas as multas, impostos e demais infrações, registrados no veículo 

supramencionado, a partir 17.10.2012 (data da assinatura do contrato de 

compra e venda), também deverão ser transferidas para o nome do 

Executado WANDER ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA. Entretanto, 

consigne-se que DEVERÁ permanecer o registro do gravame de alienação 

do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, até a quitação de referido 

financiamento, caso ainda não tenha sido feito. - Do cumprimento da 

sentença: Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)

(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em execução, 

conforme pedido do Exequente de ID 27418752. Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, ini-cia-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. 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 penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, 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. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

03 de fevereiro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-71.2020.8.11.0051

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:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000257-71.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:DOMINGOS 

ROSA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO DA 

SILVA PEREIRA POLO PASSIVO: OI MÓVEL 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: 18/05/2020 Hora: 09:40 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-31.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000195-31.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão 

merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a 

relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação 

do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da 

Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 
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caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que o Requerido é que poderá comprovar a existência e 

a regularidade contratual firmado com a Reclamante. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, demonstrar a existência e a regularidade 

de eventual contrato firmado com a Requerente. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do CPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No caso dos autos, a Autora argumenta 

que não solicitou e nem firmou com o Requerido o contrato de nº 

11151810, mas relata que as parcelas estão sendo descontadas no seu 

benefício previdenciário desde 04.02.2017. Todavia, ressai dos 

documentos atrelados à inicial que os descontos das parcelas do contrato 

estão sendo efetuados há mais de dois anos, sem que a Reclamante 

tomasse qualquer providência para o cancelamento do contrato que não 

solicitou, conforme constam em suas argumentações. Desta forma, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, 

ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a Autora não logrou 

êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se 

revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Por fim, intime-se a Autora 

para comprovar no prazo de 15 (quinze) dias o seu endereço ou eventual 

vínculo, pois o comprovante apresentado está em nome de terceiro. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da 

Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que o Requerido é que poderá comprovar a existência e 

a regularidade contratual firmado com a Reclamante. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, demonstrar a existência e a regularidade 

de eventual contrato firmado com a Requerente. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do CPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No caso dos autos, a Autora argumenta 

que não solicitou e nem firmou com o Requerido o contrato de nº 

11151810, mas relata que as parcelas estão sendo descontadas no seu 

benefício previdenciário desde 04.02.2017. Todavia, ressai dos 

documentos atrelados à inicial que os descontos das parcelas do contrato 

estão sendo efetuados há mais de dois anos, sem que a Reclamante 

tomasse qualquer providência para o cancelamento do contrato que não 

solicitou, conforme constam em suas argumentações. Desta forma, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, 

ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a Autora não logrou 

êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se 

revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pela Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Por fim, intime-se a Autora 

para comprovar no prazo de 15 (quinze) dias o seu endereço ou eventual 

vínculo, pois o comprovante apresentado está em nome de terceiro. 

Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000247-27.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão 

merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a 

relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação 

do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da 

Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que o Requerido é que poderá comprovar a existência e 

a regularidade contratual firmado com o Reclamante. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, demonstrar a existência e a regularidade 

de eventual contrato firmado com o Requerente. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do CPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No caso dos autos, o Autor argumenta que 

não solicitou e nem firmou o contrato nº 12069618 com o Requerido, mas 

relata que as parcelas no valor de R$103,92 (cento e três reais e noventa 

e dois centavos), cada uma, estão sendo descontadas no seu benefício 

previdenciário desde a data de 04.02.2017. Até o momento já foram 

descontadas 36 (trinta e seis), totalizando o valor de R$3.741,12 (três mil, 

setecentos e quarenta e um reais e doze centavos). Todavia, ressai dos 

documentos atrelados à inicial que os descontos das parcelas do contrato 

estão sendo efetuados há mais de dois anos, sem que o Reclamante 

tomasse qualquer providência para cancelamento do contrato que não 

solicitou, conforme constam em suas argumentações. Desta forma, 

presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão supostamente 

proveniente do tempo necessário para o pronunciamento judicial. Assim, 

ainda que haja verossimilhança em suas alegações, o Autor não logrou 

êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual a medida não se 

revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. Decido. Pelo exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pelo Reclamante, pois que 

ausente o requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000500-54.2016.8.11.0051

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 270 de 660



Parte(s) Polo Ativo:

VERA BASSANESI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Processo nº 1000500-54.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. - Da transferência do veículo: DEFIRO o pedido 

formulado pela parte Exequente, no item 04 (ID 23003220) e item 05 (ID 

19510678), e DETERMINO que seja oficiado ao DETRAN - MT, a fim de que 

proceda a transferência do veículo: VECTRA GLS ANO E MODELO 1994, 

RENAVAM 622882619, CHASSI 9BGLK19BRRB318100 de Placa KFH - 

6398, para o nome do Executado DELSON PEDREIRA SILVA REIS 

(qualificado nos autos). Deverá constar no mesmo Ofício que todas as 

multas, impostos e demais infrações, registrados no veículo 

supramencionado, a partir 30.12.2014 (data que foi reconhecida firma da 

autorização para transferência de propriedade de veículo – ID 4167276), 

também deverão ser transferidas para o nome do Executado DELSON 

PEDREIRA SILVA REIS. - Da penhora e busca e apreensão do veículo: 

Considerando a determinação supramencionada, a obrigação de fazer, 

consistente na transferência do documento do veículo, resta satisfeita. 

Por tal motivo, INDEFIRO o pedido de penhora e busca e apreensão do 

veículo, objeto da lide. - Da multa diária: Pleiteia o Exequente o recebimento 

da multa diária, mormente em razão do descumprimento da obrigação de 

fazer estabelecida em sentença, no valor de R$ 342.500,00 (trezentos e 

quarenta e dois mil, e quinhentos reais), em razão de 690 dias de 

descumprimento. De fato, não tendo ocorrido o cumprimento da sentença 

pelo Executado, torna evidente o direito da parte Exequente ao 

recebimento da multa cominatória. Consigne-se, de outro lado, não ser 

possível a manutenção da multa no patamar pleiteado pelo Exequente, pois 

se tornou excessiva. É cediço que as astreintes são, por definição, 

medidas coercitivas, cujo objetivo é coagir o devedor ao cumprimento de 

uma determinação judicial imposta em seu desfavor. Explica Luiz 

Guilherme Marinoni que “a finalidade da multa é coagir o demandado ao 

cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. 

Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a 

convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva 

possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do 

demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe 

permitam alcançar o seu fim”. (Código de Processo Civil comentado. 2º 

Edição, 2010, p.428). Tem previsão no artigo 537 e parágrafos do NCPC: 

“Art. 537. 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. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor 

ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - 

se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou 

cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o 

descumprimento.” (...). Como visto, o juiz poderá impor ou modificar multa 

diária ao devedor, desde que suficiente e compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o seu efetivo cumprimento. Daí porque, de um 

lado, em razão de tal caráter repressivo, elas são independentes da 

relação jurídica principal porque visam compelir o devedor a, justamente, 

cumprir com a sua obrigação. Por outro lado, o caráter inibitório das 

astreintes impõe um limite à sua concessão, devendo o juiz, para a sua 

determinação, examinar a possibilidade real da medida levar ao 

cumprimento da respectiva decisão. Havendo descumprimento de decisão 

judicial, em obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, poderá fixar multa diária e, também, fixar prazo 

razoável para cumprimento da ordem judicial, que não está sendo 

cumprida de forma voluntária pelo devedor e/ou destinatário da ordem. In 

casu, como supramencionado, a fixação de astreintes não se configura 

ilegal, visto que abarcada pela legislação pátria, no art. 537 e seus 

parágrafos, do NCPC, bem como mostra-se desarrazoada a aplicação e 

quaisquer outras diligencias, como as previstas no §5° do art. 84 do CDC, 

as quais são meramente exemplificativas. No entanto, no caso em apreço, 

verifica-se, desde logo, que a multa restou fixada em valor excessivo, 

pois alcançou o montante R$ 342.500,00 (trezentos e quarenta e dois mil, 

e quinhentos reais), o que enseja a sua redução de ofício. Isso porque o 

valor da multa não pode acarretar o enriquecimento sem causa da parte a 

quem favorece, devendo ser observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. O enriquecimento sem causa é 

vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme se observa do artigo 

884, caput, do Código Civil, in verbis: “Art. 884. Aquele que, sem justa 

causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 

indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. 

Predito artigo veda o enriquecimento sem causa, ou seja, o aumento 

patrimonial sem causa legítima, sem fundamento jurídico, desnaturando 

uma das funções precípuas do direito, que é manter o equilíbrio social, 

como fenômeno de adequação social. Outro fator importante que deve ser 

levado em conta para fixação da multa é o princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade, que tem como escopo evitar arbítrios e/ou situações 

desconformes com a lógica jurídica, gerando extrema desvantagem à 

outra parte. Para o eminente constitucionalista Marcelo Novelino: “O 

postulado da proporcionalidade exige a observância de três requisitos: 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A 

adequação entre meios e fins impõe que as medidas adotadas, para 

serem consideradas proporcionais, sejam aptas para se alcançarem os 

objetivos almejados. A necessidade (exigibilidade ou princípio da menor 

ingerência possível) exige que o meio utilizado para atingir um determinado 

fim seja o menos oneroso possível. (...) A proporcionalidade em sentido 

estrito está vinculada à verificação do custo-benefício da medida, aferida 

por meio de uma ponderação entre os danos causados e os resultados a 

serem obtidos. (...) O postulado da razoabilidade pode ser utilizado como: 

I) dever de equidade; II) dever de congruência, impondo a harmonização 

das normas com suas condições externas de aplicação (...); III) dever de 

equivalência, exigindo que a medida adotada seja equivalente ao critério 

que a dimensiona”. (Direito Constitucional. 4º edição. Editora Método: 2010, 

p.182/184). O crédito resultante das Astreintes não integra a lide 

propriamente dita e está, portanto, sujeito à verificação de circunstâncias 

dinâmicas e supervenientes, levando-se em conta sua adequação, 

finalidade, insuficiência ou mesmo excesso. Assim, dentro desse 

contexto, pode e deve a multa ser alterada a qualquer tempo pelo 

Magistrado, seja elevando seu valor e/ou reduzindo, de acordo com as 

circunstâncias fáticas, devido seu caráter intimidatório. Sendo assim, por 

ser um instituto independente da relação jurídica principal, não há que se 

falar em preclusão, devido ao trânsito em julgado da decisão que a fixou, 

podendo, nesta fase processual, operar sua redução. Aliás, reitera-se 

que o §1°, inciso I, do artigo 537 do NCPC, é expresso neste sentido: “§ 1o 

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se 

tornou insuficiente ou excessiva.”. O Superior Tribunal de Justiça, no 

mesmo sentido, tem entendimento consolidado no sentido da possibilidade 

de alterar o valor da multa cominatória imposta, podendo o Juiz, analisando 

o caso concreto e com base na razoabilidade e proporcionalidade, diminuir 

o valor fixado para evitar o enriquecimento sem justa causa. No que tange 

ao critério para operar a redução, deverá ser levada em conta o valor do 

bem em discussão/objeto da causa e o proveito econômico debatido em 

juízo. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL 

NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. REVISÃO DO VALOR 

FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil 

permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o 

valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo 

depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a 

preclusão. 2. Esta Corte já se manifestou no sentido de que incide o óbice 

da Súmula 7/STJ, sendo lícita a revisão das astreintes, nesta instância, 

apenas nos casos em que o valor for irrisório ou exagerado, o que não 

ocorre no presente caso. 3. O valor atribuído à multa diária por 

descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional, 

guardando correspondência com a obrigação principal. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 

802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 17/03/2016, DJe 04/04/2016) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. 1. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE QUE 

DEVE CONSIDERAR O VALOR DIÁRIO E O MONTANTE DA OBRIGAÇÃO 

PRINCIPAL, E NÃO A MONTA TOTAL ALCANÇADA PELO 
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DESCUMPRIMENTO REITERADO DO DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA 

ORDEM JUDICIAL. 2. AFERIÇÃO DA EXCESSIVIDADE DO VALOR DIÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 3. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Sobressai do atual entendimento da Terceira 

Turma desta Corte Superior que a eventual excessividade do valor da 

multa cominatória deve ser aferida com base na quantia diária arbitrada 

comparada à obrigação principal, e não considerando a integralidade 

alcançada pelo descumprimento reiterado da ordem judicial. Precedente. 2. 

O acolhimento da tese defendida no apelo nobre - acerca da 

excessividade do valor da multa diária arbitrado na origem - só seria 

possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do 

respectivo processo, providência vedada nesta instância extraordinária 

em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno 

desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1018324 PE 2016/0303562-5, Relator: 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/09/2017, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2017) No caso versado, 

vislumbra-se que o quantum a ser adimplido pela parte Executada resulta 

em R$ 342.500,00 (trezentos e quarenta e dois mil, e quinhentos reais), 

conforme pleiteado pela parte Exequente. De outro lado, a obrigação 

principal se limitou ao valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais), concernente à venda do veículo, objeto da lide, conforme consta no 

recibo de autorização para transferência de propriedade de veículo (ID 

4167276). Nessa toada, entendo razoável a redução do quantum 

alcançado pela multa diária, para o limite estabelecido pela obrigação 

principal, acima descrito. Por fim, a par dessas considerações, conclui-se 

que o valor a ser pago pela parte Executada à parte Exequente, referente 

às Astreintes, deve ser de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, de ofício, REDUZO o 

valor da multa cominatória para a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), evitando, com isso, o enriquecimento sem justa causa 

da parte Exequente, respeitando o princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade. Por conseguinte, decorrido o prazo in albis para o 

pagamento, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do 

crédito, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil, o que será 

realizado, via BacenJud, no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), nas contas existentes do Executado (CPF: 

006.728.751-44). Em seguida, intime-se o executado, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via ele-trônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugna-ção, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 04 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-09.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JERUSA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PEREIRA OAB - MT27467/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1000190-09.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. - Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em questão 

merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que clara a 

relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela redação 

do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica 

que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” - Da 

Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que o Requerido é que poderá comprovar a existência e 

a regularidade contratual firmado com a Reclamante. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. Ao 

Requerido incumbirá, portanto, demonstrar a existência e a regularidade 

de eventual contrato firmado com a Requerente. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que o Requerido, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pelo Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 
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tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do CPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No caso dos autos, a Autora argumenta 

que não solicitou e nem firmou com o Requerido o contrato de empréstimo 

de nº 8783895, no valor de R$6.292,96 (seis mil, duzentos e noventa e 

dois reais e noventa e seis centavos), mas relata que as parcelas no valor 

de R$158,40 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), cada 

uma, estão sendo descontadas no seu benefício previdenciário desde de 

janeiro de 2019. Todavia, ressai dos documentos atrelados à inicial que os 

descontos das parcelas do contrato estão sendo efetuados há um ano, 

sem que a Reclamante tomasse qualquer providência para o cancelamento 

do contrato que não solicitou, conforme constam em suas argumentações. 

Desta forma, presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão 

supostamente proveniente do tempo necessário para o pronunciamento 

judicial. Assim, ainda que haja verossimilhança em suas alegações, a 

Autora não logrou êxito em comprovar o periculum in mora, razão pela qual 

a medida não se revela imprescindível a fim de evitar qualquer dano. 

Decido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pela 

Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação. Intime(m)

-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Por fim, intime-se a Autora para comprovar no prazo de 15 (quinze) dias o 

seu endereço ou eventual vínculo, pois o comprovante apresentado está 

em nome de terceiro. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 06 

de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Processo nº 1003202-65.2019.8.11.0051 Procedimento do Juizado 

Especial da Fazenda Pública Decisão. Vistos etc. A presente ação 

tramitará sob o rito da Lei nº 12.153/2009. Passo à analise do pedido de 

Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, os 

pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos nos 

juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, 

atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Definida 

a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, pedido 

antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões e 

provas trazidas pela parte Reclamante, a fim de verificar-se o 

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do referido 

pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de 

urgência têm seu deferimento condicionado à probabilidade do direito 

invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, 

os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto ser possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à probabilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que o Autor poderá sofrer sérios prejuízos, diante 

da não suspensão da decisão do Conselho Superior da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso proferida nos Embargos de Declaração, 

precisamente, no Procedimento nº 153363/2019. Havendo o 

prosseguimento do Edital do Concurso de Remoção, o Reclamante pode 

ser preterido, diante da utilização de outra regra, não prevista em lei, para 

concorrer a remoção entre mesmas instâncias. Explico. Conforme se 

verifica nos autos, a Defensoria Pública-Geral publicou novo Edital de 

Remoção, utilizando os critérios fáticos elencados na decisão dos 

Embargos de Declaração, ao contrário dos previstos em lei, no dia 

23/01/2020, juntado no ID. 28303583, o que ensejaria prejuízo ao 

Reclamante o prosseguimento do feito. Chega-se, assim, ao segundo 

requisito necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a 

probabilidade do direito invocado. O Reclamante é Defensor Público e está 

sujeito as normas estabelecidas na Lei Orgânica da Defensoria Pública de 

nº146/03, a qual sofreu mudança em seu artigo 57, pela Lei Complementar 

608/2018, permitindo a remoção entre órgãos de atuação de mesma 

instância. O referido artigo em sua redação estabelece os requisitos 

necessários para a solicitação do pedido de remoção, inclusive definindo 

que são de forma cumulativa. Vejamos. “Art. 57. A remoção a pedido, para 

órgão de atuação declarado vago, far-se-á por ato do Defensor 

Público-Geral em processo regularmente instaurado, mediante 

requerimento do interessado feito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da publicação do ato que declarou vago o órgão a ser preenchido, 

obedecida ordem contida na lista de antiguidade: § 1º É vedada a inscrição 

de Defensor Público que, cumulativamente: I - tiver sido removido 

anteriormente no período de até 1 (um) ano, considerando-se como dies a 

quo a publicação do edital que declarar vago o órgão a ser preenchido; II - 

não possuir, no mínimo, 6 (seis) meses de atuação no órgão da anterior 

remoção. § 2º O período de 6 (seis) meses exigido no inciso II do § 1º 

deste artigo deve, obrigatoriamente, estar contemplado dentro do prazo de 

1 (um) ano previsto no inciso I do § 1º deste artigo. § 3º O disposto nos §§ 

1º e 2º deste artigo não se aplica na hipótese de inexistência de outro 

candidato à remoção.” No caso dos autos, o Reclamante afirma que o 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em 
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sede Embargos de Declaração, fez interpretação dos referidos requisitos 

ferindo os princípios da legalidade e impessoalidade e ainda conferiu 

possível regime jurídico adquirido a somente alguns Defensores. Pela 

redação do referido artigo é possível verificar que são necessários o 

preenchimento de 03(três) requisitos para solicitar a remoção entre 

Comarcas de mesma instância: 1. Não ter sido removido no período de até 

01(um) ano, considerando-se como dies a quo a publicação do edital que 

declarar vago o órgão a ser preenchido (inciso I do §1º do artigo 57); 2. 

Possuir, no mínimo 06(seis) meses de atuação na lotação da anterior 

remoção; 3. O prazo supra deve ser obrigatoriamente contemplado dentro 

do interstício de 1(um) ano, contado em conformidade com o item 1 supra 

(dies a quo a publicação do edital que declarar vago o órgão a ser 

preenchido (§2º do artigo 57). Pela simples leitura dos parágrafos do 

artigo 57, ressaem os requisitos necessários. Entretanto, o Conselho da 

Defensoria Pública em sede de Embargos de Declaração fez a 

interpretação da aplicabilidade daqueles, o que gerou, a ver desse juízo, 

afronta ao princípio da legalidade e pessoalidade, precisamente, quando 

determinou que a Lei nº 608/2018 não fosse aplicada aos Defensores 

designados para atuar fora de seus núcleos em data anterior a sua 

promulgação. Vejamos a redação da decisão: “Por maioria, o Conselho 

Superior acompanhou o voto do Conselho Relator, Dr. Paulo Roberto da 

Silva Marquezini, no sentido de REJEITAR OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, no que se referem à interpretação da expressão 

“cumulativamente”, e ainda recomendou que o Defensor Público-Geral 

envie à Assembleia Legislativa projeto de lei suprimindo a expressão 

“cumulativamente” do art. 57, §1º, da Lei Complementar 146/03, adotando 

providências para reduzir ao máximo as designações em geral e 

integrando a decisão embargada para fazer constar que aos Defensores 

designados para atuar fora de seus núcleos em data anterior à edição da 

Lei n. 608/2018, não deve ser aplicada a exigência de exercício de 

06(seis) meses em seu local de lotação (...)” Com todo respeito ao 

Conselho, os Defensores designados estão sendo beneficiado duas 

vezes, primeiro com a designação temporária para Comarcas melhores, 

sem observância de requisitos prévios, prática utilizada de maneira 

discricionária, sem qualquer critério e com a concordância do beneficiário. 

E já agraciado com tal benesse, ainda são isentos de cumprir o prazo de 

06(seis) meses necessários para o pedido de remoção, com uma possível 

justificativa fática e não jurídica, conforme se verifica da parte negritada 

na decisão. Perdurando tal entendimento, totalmente afastado da letra da 

lei, há séria afronta ao princípio da legalidade e impessoalidade, previstos 

no artigo 37, Constituição Federal foram seriamente não observados: “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(...)” O princípio da legalidade com a 

definição clássica de Alexandre de Moraes (Direito Constitucional, 16ª 

edição, p. 314): “afirma que na Administração Pública deve ser aplicado de 

forma mais rigorosa e especial, pois o administrador público somente 

poderá fazer o que estiver expressamente autorizado em lei e nas demais 

espécies normativas, inexistindo, pois, incidência de sua vontade 

subjetiva, pois na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei 

autoriza, diferentemente da esfera particular, onde será permitido a 

realização de tudo que não a lei não proíba.” Data máxima vênia, com a 

decisão dos Embargos de Declaração, ressai clara não observância dos 

requisitos previstos nos parágrafos 57, da Lei Orgânica Estadual, pois em 

sede de decisão administrativa fez interpretação contrária ao texto legal 

quando permitiu aos Defensores Públicos designados para atuar fora de 

seus núcleos em data anterior à edição da Lei Complementar Estadual n. 

608/2018 não fosse aplicada a regra da exigência do exercício de 

06(seis) meses em seu local de lotação. Como bem ressaltado pelo 

Reclamante, na redação do artigo 57, modificado pela lei 608/2018, não há 

ressalva de sua aplicabilidade aos membros que estavam designados 

anteriormente à sua entrada em vigor. Assim, o Conselho, como já dito, fez 

interpretação contrária ao previsto no artigo já citado, inclusive incluindo 

período de vacatio legis, que deveria vir no corpo da lei e aprovado pelo 

Poder Legislativo, onde determinou que a lei somente seria aplicada um 

ano após sua publicação, infringindo inclusive a Separação de Poderes, 

legislando. Nesse ponto faz-se necessário ainda tecer algumas 

considerações. A decisão que fez a interpretação ao artigo 57, 

introduzido pela lei 608/2018, considerou até certo ponto com razão que o 

prazo de 01(um) ano previsto no inciso I, parágrafo primeiro, somente 

poderia ser considerado em 05 de dezembro de 2019, exatamente um ano 

após a promulgação da lei. Prazo esse necessário para que os 

Defensores em designações precárias pudessem retornar para suas 

lotações originárias e cumprir ambos os requisitos, conforme determina o 

parágrafo 2º, do artigo 57. Nas palavras do Conselho: ‘ a eficácia plena 

desta norma não poderá ser imediata, sob pena de gerar surpresa aos 

membros da carreira, mas também não pode se protrair indefinidamente no 

tempo. Diante disso, sua eficácia plena deverá ser fixada para a data de 5 

de dezembro de 2019, (...). Entendo, que tal ajuste de tempo foi 

necessário para não prejudicar os Defensores designados, pois, poderiam 

retornar para sua lotação originária, apesar de não previsto em lei. 

Entretanto, em sede de Embargos de Declaração, o Conselho da 

Defensoria Pública, claramente diferenciou os Defensores Públicos que 

poderiam pleitear remoção – os que precisavam cumprir os requisitos da 

lei, normalmente, os que estavam em sua lotação originária, e os que 

estavam designados antes da alteração da lei estavam isentos de cumprir 

os 06(seis) meses de permanência de lotação atual. Resta evidente a 

clara violação do princípio da impessoalidade, pois, foi dado tratamento 

diverso em situação idênticas. O princípio da impessoalidade conceituação 

de Alexandre Moraes é: “o princípio da impessoalidade, referido na 

Constituição de 1988 (art. 37, caput), nada mais é que o clássico princípio 

da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato 

para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de 

direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 

impessoal. ” Assim, reafirma-se, os Embargos de Declaração que 

integraram a decisão no Procedimento 153363/2019, diferenciaram os 

Defensores para concorrer a remoção, dando clara vantagem aos que 

estavam designados em situação precária antes da entrada em vigor da lei 

nº 608/2018, apesar do prazo concedido de 01(um) ano para se 

adequarem, ou seja, voltarem as suas lotações e concorrerem com 

igualmente. Na situação prática, como dito na inicial, o Conselho afastou a 

incidência das regras nas designações precárias – situação fática 

específica e não prevista em lei, normalmente lotados na capital ou região 

metropolitana do Estado, em detrimento dos que estão aguardando no 

interior e com os requisitos preenchidos de forma objetiva, caso que 

parece ser o do Reclamante. Por fim, tem-se com a decisão do Conselho 

da Defensoria Pública, uma possível criação de direito adquirido aos 

Defensores que estariam de forma precária designados, totalmente 

disforme com o que previsto no artigo 57, que não previu nenhuma regra 

de transição, devendo ser sempre analisados de forma objetiva. Logo, 

entendo verossímeis as alegações do Reclamante, merecendo 

acolhimento o pleito liminar para determinar a suspensão da decisão 

proferida pelo Conselho da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Decido. Isso posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência aduzido pelo 

Reclamante, para determinar que o Requerido SUSPENDA imediatamente 

os efeitos da decisão proferida pelo Conselho da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso proferida nos Embargos de Declaração no 

Procedimento nº 153363/2019. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, CITE-SE o Reclamado pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 
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necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Processo n° 

1000332-81.2018.8.11.0051 Execução Sentença. Vistos etc. Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Sendo 

disponíveis os direitos disputados, HOMOLOGO o termo de acordo firmado 

pelas Partes (ID 26337444), dando à lide resolução de mérito, na forma do 

art. 487, III, letra “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de 

dezembro de 2019. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Autos n° 1001591-77.2019.811.0051 Sentença. Vistos etc. Trata-se de 

embargos à execução ajuizada por JOSE WALTER DE OLIVEIRA PIMENTA, 

qualificado nos autos, assercionando, em suma, excesso de execução, 

pois já realizou o pagamento parcial da dívida. Instada a se manifestar, a 

parte Exequente informou que, de fato, houve pagamento parcial da dívida, 

restando a quantia de R$ 1.038,37 (um mil, trinta e oito reais e trinta e sete 

centavos) para ser quitada. Vieram os autos conclusos. É o que merece 

registro. Decido. No caso dos autos, a parte Exequente concordou com as 

alegações exaradas pela parte Embargante que, de fato, realizou 

pagamento parcial da dívida, restando a quantia de R$ 1.038,37 (um mil, 

trinta e oito reais e trinta e sete centavos). Por tal motivo, deve a presente 

impugnação ser declarada procedente, diante da manifesta anuência da 

credora. De outro lado, deixo de suspender a execução, eis que não 

incide nas hipóteses do art. 921 do CPC e art. 53 da Lei 9.099/90, devendo 

prosseguir a execução em relação ao valor remanescente do crédito. 

Posto isso, conheço os Embargos à Execução, e ACOLHOS-OS, nos 

termos do art. 917, inc. III, e seguintes do CPC. Entretanto, deverá 

prosseguir a execução em relação ao valor remanescente do crédito 

executado, notadamente o valor de R$ 1.038,37 (um mil, trinta e oito reais 

e trinta e sete centavos). DEIXO de reconhecer a má-fé do credor, nos 

termos postulados pelo Executado, nos termos do art. 80 do CPC, e a 

repetição do indébito, na forma prevista no art. 940 do CC, uma vez que a 

parte Executada, quando intimada, confessou que, de fato, a dívida 

executada é menor do que a descrita na inicial, deixando de omitir ou 

alterar tal fato, o que demonstra a boa-fé processual. Para tanto, 

INTIME-SE a parte Executada para comprovar o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias. Decorrido o prazo in albis, INTIME-SE a parte 

Exequente para dar prosseguimento na execução, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 30 de janeiro 

de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000934-38.2019.811.0051 Polo Ativo: LUIZ CONCEIÇÃO SANTOS Polo 

Passivo: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUIZ 

CONCEIÇÃO SANTOS contra MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV 

objetivando repetição de indébito. Pretende a autora a restituição dos 

valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre 

remuneração de cargo em comissão desde janeiro de 2015 a março de 

2019. Citado para os termos da ação, o promovido deixou transcorrer o 

prazo de apresentação da defesa consoante registro nos autos (Id 

22307658). Apresentando defesa intempestiva, onde contesta arguindo 

preliminares de impugnação a justiça gratuita e delimitação de sua 

responsabilidade. No mérito, alega legalidade na incidência de contribuição 

previdenciária e a possibilidade de cada Estado legislar sobre regime 

previdenciário próprio. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I - Preliminares de Impugnação a Justiça 

Gratuita e Delimitação de Responsabilidade A preliminar suscitada pelo 

Estado de Mato Grosso em relação a impugnação à justiça gratuita não 

merece acolhimento tendo em vista que o acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas, conforme autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, 

restando prejudicada a preliminar suscitada. Quanto a preliminar de 

delimitação de responsabilidade do Estado, entendo que esta se confunde 

com o mérito e com ele será analisada, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar suscitada. REJEITO, pois, as preliminares trazidas pelo Estado 

de Mato Grosso. Observa-se do conjunto probatório que a lide está 

suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória. 

Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de extinção do processo sem 

resolução do mérito, impondo-se o julgamento antecipado da questão de 

mérito. II – Mérito Por oportuno, imperioso destacar que as sentenças 

proferidas no âmbito dos Juizados Especiais seguem os princípios 

traçados nos artigos 2º e 38 da Lei nº 9.099/95, c.c. artigos 1.046, §2º e 

§4º, do CPC, bem como Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Como é 

cediço, o artigo 40 da Constituição Federal, ao dispor acerca do regime 

previdenciário aplicável aos servidores efetivos de todos os entes 

federativos, prevê, em seu § 2º, que: “Os proventos de aposentadoria e 

as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a 

remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.” 

Ressalte-se que o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que, a partir da edição da Lei nº 9.783/1999 (posteriormente 

substituída pela Lei nº 10.887/2004), não incide contribuição previdenciária 

sobre a parcela remuneratória decorrente do exercício de função 

comissionada. Vejamos: “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. FUNÇÃO COMISSIONADA. 

EXCLUSÃO. ART. 4º, INC. VII, DA LEI N. 10.887/04. 1. A jurisprudência 

desta Corte firmou-se no sentido de que, a partir da edição da Lei n. 

9.783/99, não é devida pelo servidor público contribuição previdenciária 

sobre a verba recebida a título de função comissionada. Esse regramento 

foi mantido pela Lei n. 10.887/2004, que em seu art. 4º, inc. VIII, excluiu da 

base de cálculo da exação "a parcela percebida em decorrência do 

exercício de cargo em comissão ou de função de confiança". 

Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Ag 

1087634/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010).” Registre-se, por 
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oportuno, que o regramento delineado na Lei nº 9.783/1999 foi mantido 

pelas diretrizes preconizadas na Lei nº 10.887/2004, que em seu art. 4º, § 

1º, inciso VIII, excluiu da base de cálculo da exação a parcela recebida em 

decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de 

confiança, verbis: “Art. 4º A contribuição social do servidor público ativo 

de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e 

fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de 

previdência social, será de 11% (onze por cento), incidentes sobre: (...) § 

1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo, 

acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, 

os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, 

excluídas: (...) VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de 

cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada.” Desse 

modo, verifica-se que a incidência do desconto previdenciário deve se 

limitar tão somente sobre a remuneração relativa ao cargo efetivo. Nesse 

sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA - EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO - INCIDÊNCIA 

SOBRE A REMUNERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA - CONTRIBUIÇÃO 

RESTRITA À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO - PRECEDENTES STF - 

INCONSTITUCIONALIDADE ART. 2º DA LCE 202/2004 - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A contribuição previdenciária, com o advento da EC nº 

41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei nº 10.887/04, não incide 

sobre a parcela referente ao exercício do cargo em comissão, porquanto 

não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de 

aposentadoria. O art. 2º, I da LCE nº 202/2004, que amparava legalmente o 

desconto previdenciário sobre a remuneração do exercício de cargo em 

comissão por servidores efetivos, recebeu interpretação conforme a 

Constituição para determinar que o vocábulo “remuneração” seja 

entendido como a remuneração do cargo efetivo do servidor público.” (MS 

nº 110928/2011, Des. Marcos Machado, Tribunal Pleno, Data do 

Julgamento 08/03/2012, Data da publicação no DJE 30/03/2012).” Os 

descontos indevidos estão devidamente comprovados por meio dos 

holerites apresentados pela autora, que se encontra anexo a inicial (Ids 

19397602, 19397603, 19397604, 19397605 e 19397606), no que são 

cabíveis as respectivas restituições de janeiro de 2015 até março de 

2019. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu de seu 

ônus probatório, diante da exegese do art. 373, II, do CPC, bem como 

amparado pelos elementos de cognição aportados aos autos pelo autor, 

outra solução não resta senão a procedência da demanda. IV - Dispositivo 

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante na petição inicial, e, por conseguinte: CONDENO o 

reclamado a restituir à autora os valore de R$ 3.509,64 (três mil e 

quinhentos e nove reais e sessenta e quatro centavos) descontados a 

título de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno no período 

que compreende o mês de janeiro de 2015 a março de 2019; DETERMINO 

que os valores da condenação deve incidir correção monetária pelo Índice 

Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde os 

efetivos descontos, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do trânsito em julgado desta sentença (Súmulas 162 e 188, STJ); 

DETERMINO que o reclamado, se abstenha de efetuar descontos em 

relação às contribuições previdenciárias discutida nestes autos, caso 

ainda não tenha sido feito, sob pena de imposição de multa de incidência 

única que fixo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Quanto às custas e 

despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos 

de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de condenar o(s) 

requerido(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de 

condenar, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 12 de dezembro de 2019. Kelson 

G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Autos n° 1000256-28.2016.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de embargos à execução, em que a parte Executada 

MARIA DOS SANTOS PATRÍCIO se insurge quanto ao título extrajudicial 

que embasa a presente execução, pois alega ser nula a cláusula VIII, “b”, 

do contrato de prestação de serviços, uma vez que prevê a incidência de 

multa no valor de cinco salários mínimos, caso venha a desistir da ação ou 

revogar o mandato procuratório. Subsidiariamente, alega a inexigibilidade 

da multa prevista em cláusula contratual, constante da cláusula VIII, “b”, do 

contrato executado, em razão da impossibilidade de estipulação de multa 

para a hipótese de revogação do mandato por vontade da contratante. 

Consta dos autos penhora on-line do valor executado (ID 13363327). 

Instado a se manifestar, a parte Exequente sustentou ser lícito o 

arbitramento da multa (cláusula penal) baseado no salário mínimo, bem 

como salientou ser exigível a multa prevista em cláusula contratual, diante 

dos serviços prestados, requerendo, ao final, a improcedência dos 

embargos à execução. Vieram os autos conclusos. É o relato. 

Fundamento. Antes analisar os presentes Embargos, vê-se que a 

impugnação à execução anexada ao ID 14539371 não pertence a este 

processo, uma vez que a parte é diversa desta ação (Clauza de Freitas 

Ulhoa), devendo ser desconsiderada. A controvérsia entre as partes 

cinge-se, em suma, pela exigibilidade ou não do título executivo 

extrajudicial, no caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios. 

A princípio, destaca-se que o feito está garantido pela penhora on-line (ID 

13363327), portanto, passo análise das alegações da Embargante. 1. Da 

nulidade da cláusula VIII, b, do contrato executado: No primeiro ponto, a 

Embargante assevera que o art. 7º, IV, da Constituição Federal de 1988 

proíbe a utilização do salário mínimo na estipulação de multa contratual, de 

forma que não poderia ter sido utilizado esse parâmetro no contrato de 

prestação de serviços. Em que pese as alegações da Embargante, a 

proteção dada pelo art. 7º, IV da CF/88 nada mais é do que uma proteção 

constitucional à finalidade social e ao poder de compra do salário mínimo. 

Veja: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: IV - salário mínimo , 

fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 

necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 

sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;” Com efeito, o legislador 

impediu a utilização do salário mínimo, que é reajustado anualmente, como 

indexador de correção monetária, com o objetivo de se preservar o seu 

poder de compra, como bem nos ensina Estevão Mallet e Marcos Fava: 

“Dadas a ampla finalidade do salário mínimo, que deve atender às 

necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, e a regra de 

revisão anual do valor, com vistas á preservação do poder de compra, a 

Constituição vedou a sua utilização como indexador econômico. Evita-se, 

com tal providência, o desvio de finalidade do instituto, a fim de que se 

mantenha a busca da preservação do poder aquisitivo do salário mínimo, 

sem que isto repercuta em outras construções contratuais.” Desta forma, 

é possível sua utilização como parâmetro de fixação do valor devido, não 

podendo ser utilizado, entretanto, como meio de indexação de atualização 

do valor. No caso dos autos, o contrato de honorários executado, na 

Cláusula VII, “b”, dispõe que: “VIII – DO VENCIMENTO ANTECIPADO DOS 

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS: (...) b) No caso do contratante desistir da 

ação via judicial ou revogar o mandato procuratório, fica acordado que a 

multa será de cinco salários mínimos vigentes à época da desistência.” É 

certo que, no contrato impugnado, o salário mínimo foi utilizado como meio 

de fixação de valor a ser pago sob qualquer título, uma vez que a simples 

correspondência do salário mínimo a certo valor devido, não representa 

qualquer risco ao poder de compra do trabalhador. De fato, a finalidade 
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social do salário mínimo, esta sim protegida por nossa Carta Magna, 

somente estaria em risco, caso o valor dado à multa contratual se 

vinculasse completamente ao salário mínimo, alterando-se a cada ano 

conforme a atualização salarial, o que não é o caos dos autos. Portanto, 

considero válida a vinculação do salário mínimo como forma de penalidade, 

estipulada em contrato de prestação de serviço. 1. Da inexigibilidade da 

cláusula penal: A Embargante pede, também, a nulidade da Cláusula VII, 

“b”, do contrato de honorários, por entender ser abusiva. Como sabido, o 

contrato de prestação de serviços advocatícios é contrato personalíssimo, 

pautado na relação de mútua confiança entre as partes contratantes. Por 

isso mesmo é que, ausente a relação de confiança, a resolução contratual 

será de livre manifestação de qualquer das partes, não havendo que se 

falar em imposição de multa contratual, ou de qualquer outro meio 

impositivo, que vise a manutenção da relação contratual contra a vontade 

das partes, mesmo quando houver a quebra de confiança. Não de outra 

forma, o art. 13 do Código de Ética da OAB prevê que a renúncia do 

mandato pelo advogado poderá se dar mesmo sem a indicação de sua 

motivação: “Art. 13. A renúncia ao patrocínio implica omissão do motivo e a 

continuidade da responsabilidade profissional do advogado ou escritório 

de advocacia, durante o prazo estabelecido em lei; não exclui, todavia, a 

responsabilidade pelos danos causados dolosa ou culposamente aos 

clientes ou a terceiros.” Da mesma forma, o Código de Ética da OAB 

também prevê, em seu art. 14, a possibilidade do cliente em revogar o 

mandato outorgado, desde que respeitado o direito ao recebimento dos 

honorários contratados: “Art. 14. A revogação do mandato judicial por 

vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 

contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o 

quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, 

calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.” 

Portanto, o direito a renúncia, ou à revogação do mandato, é direito 

potestativo, sobre o qual a outra parte não poderá oferecer resistência. 

Por outro lado, até mesmo como forma de se preservar a boa fé nas 

relações contratuais, qualquer das partes poderá exigir o adimplemento 

daquilo que lhe for devido até então, como o advogado que poderá exigir o 

pagamento dos honorários sobre o serviço já prestado no caso de 

revogação, ou a parte que terá a representação por seu procurador ainda 

pelo prazo de dez dias. Além disso, no caso de renúncia do mandato, 

poderá o representado pleitear eventual ação de perdas e danos, caso se 

consiga comprovar que a conduta do mandatário lhe causou qualquer 

prejuízo. Assim, percebe-se claramente que a relação contratual entre 

advogado e cliente é estritamente baseada na confiança e na liberdade de 

escolha das partes contratantes. Dessa forma, qualquer meio utilizado, 

por qualquer das partes, como tentativa de se manter vigência do 

mandato, mesmo quando há quebra de confiança, deverá ser combatido. 

Assim, não há que se falar em estipulação de cláusula penal para eventual 

revogação do mandato pelo cliente, da mesma forma que não há qualquer 

previsão de multa no caso de eventual renúncia do mandato, sob pena de 

desequilíbrio contratual. A previsão de cláusula penal somente poderá se 

manter para os casos de mora ou inadimplemento das obrigações de 

qualquer das partes. Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, no 

julgamento do Resp. nº 1.346.171, apenas se pode falar em cláusula 

penal, no contrato de prestação de serviços advocatícios, "para as 

situações de mora e/ou inadimplemento e, por óbvio, desde que os valores 

sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução", conforme indicam 

os artigos 412 e 413 do CC. Vale transcrever, na íntegra, a ementa do 

julgamento do recurso acima referido: “1. Em razão do papel fundamental 

do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o 

Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do 

profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação 

para o Código de Ética e Disciplina. 2. Justamente em razão da relação de 

confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato 

personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao 

advogado, que "a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do 

motivo que a determinou" (art. 16). 3. Trata-se, portanto, de direito 

potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do 

cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual 

não pode se opor nem mandante nem mandatário. Deveras, se é lícito ao 

advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem 

necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi 

conferido pela parte, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é 

da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad 

nutum. 4. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes 

determinam previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é 

garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e 

danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido, 

podendo ser compensatória ou moratória, a depender do cumprimento total 

ou parcial da obrigação. 5. No contrato de prestação de serviços 

advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula 

penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os 

valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 

412/413). 6. Não é possível a estipulação de multa no contrato de 

honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do 

mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o 

direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. 

7. Recurso especial não provido.” (REsp 1346171/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 

07/11/2016) No mais, reforçando o caráter potestativo da decisão de 

renúncia ou de revogação do mandato, temos que os arts. 111 e 112, 

ambos do NCPC, não exigem qualquer motivação da parte para os eu 

exercício. Isso somente faz sobrepor a ideia de fidúcia presente nesse 

tipo de contrato. Assim, ausente a relação de confiança entre as partes, 

não há que se falar em continuidade do mandato, configurando-se como 

ineficaz qualquer cláusula que tente impedir a manifestação de vontade da 

parte que pretende revogar ou renunciar ao mandato. Por isso, necessário 

reconhecer a nulidade desta cláusula. Decido. Isso posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos nos embargos à 

execução, para reconhecer a inexequibilidade do título executivo, em 

razão da ineficácia da cláusula penal do contrato executado. Por 

consequência, DECLARO nula a cláusula VII, “b”, do contrato advocatício, 

e extingo a execução por ausência de título, na forma do art. 803, I, do 

CPC. DETERMINO o desbloqueio dos valores penhorados via BACENJUD, 

os quais deverão ser restituídos em favor da Embargante, em conta 

apresentada por ela. DETERMINO o desentranhamento/desconsideração 

da petição anexada ao ID 14539371, por ser estranha a lide. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 04 de fevereiro de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000151-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISADORA RIBEIRO DA MOTA NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000151-80.2018.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos à Execução manejados por BANCO BRADESCO S/A, em que se 

insurge quanto ao valor da multa diária postulada pela parte Exequente, 

sustentando, em suma, que foi intimado da referida sentença na data de 

05/09/2018, sendo que, o prazo de 05 (cinco) dias expirava-se na data de 

10 /09/2018, e cumpriu a decisão na data de 11/09/2018, ou seja, não 

incidindo a multa cominatória. Instado a se manifestar, o Exequente 

permaneceu inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. A controvérsia 

entre as partes cinge-se, em suma, em razão da execução da multa 

cominatória pelo descumprimento da obrigação estabelecida na sentença 

de ID 13439460. A parte embargante sustenta que cumpriu a determinação 

dentro do prazo legal, já que teria sido intimada em 05.09.2018 e exclui o 

nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito em 11.09.2018. 

De fato, razão não assiste à parte embargante. Isso porque a intimação da 

sentença de ID 13439460 ocorreu por meio do DJE, em nome do Patrono 

da parte Reclamada, Dr. Mauro Paulo Galera Mari, em 05.09.2018 

(expedientes). Nessa trilha, vê-se que o prazo de cinco dias decorreu em 

10.09.2018, tendo sido a obrigação cumprida em 11.09.2018. Portanto, 

ainda que tenha transcorrido um dia para o efetivo cumprimento da 

obrigação, este não se mostra suficiente para aplicação da multa 

coercitiva, em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

além de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Isso posto, 

JULGO PROCEDENTE os pedidos aduzidos na impugnação apresentada 
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pela parte executada, a fim de tornar inexigível a multa cominatória, em 

razão do cumprimento da obrigação de fazer em tempo hábil. Por 

consequência, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte Executada 

(Embargante), no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

conforme ID. 081240000008219110, referente à garantia do juízo. DEIXO 

de reconhecer a litigância de má-fé, pois entendo não estarem 

configuradas as hipóteses dos artigos 79 e seguintes do Código Civil. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde, 03 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-21.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESWALTER ZANETTI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMMY SERVICO DE COLETA E ENTREGA DE ENCOMENDAS LTDA ME - 

ME (REQUERIDO)

PAROLAR DD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

EXPRESSO EL SHADAI - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DA SILVA OAB - SP118302 (ADVOGADO(A))

MARCIO AUGUSTO LOPES RAMOS OAB - SP351732 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010246-21.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

impugnação à execução manejado por UD HOUSE D & D – PAROLAR DD 

COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – EPP, alegando, em suma, 

que quitou sua parte na obrigação estabelecida em sentença, devendo ser 

extinto o processo em sua relação, eximindo-a do pagamento de qualquer 

valor remanescente e de multa, já que a solidariedade não é presumida. 

Vieram os autos conclusos. Decido. - Do cumprimento da sentença: A 

parte Executada UD HOUSE D & D – PAROLAR DD COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – EPP afirma já ter depositado em Juízo sua 

“parte” da condenação, ou seja, 1/3 (um terço) da obrigação, já que a 

execução deve ser dividida entre as três partes reclamadas. Da análise 

dos autos, conclui-se que o pedido não merece acolhimento. Sobre o 

assunto, preconiza o Código Civil que: “Art. 264. Há solidariedade, quando 

na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, 

cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” “Art. 275. O credor tem 

direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou 

totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os 

demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” Como 

visto, o que caracteriza a solidariedade passiva é justamente o fato de 

que qualquer um dos devedores está obrigado ao pagamento da 

integralidade da dívida. Portanto, não há como acolher a alegação de 

excesso de execução, pois direito do Exequente exigir a totalidade da 

condenação de todos ou de apenas um dos devedores solidários. Neste 

sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "Na solidariedade 

passiva o credor tem a faculdade de exigir e receber, de qualquer dos 

co-devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Havendo pagamento 

parcial, todos os demais co-devedores continuam obrigados 

solidariamente pelo valor remanescente." (STJ. AgRg no REsp 

1091654/PR. Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17.03.2009). A 

propósito, ainda que a dívida tenha sido paga pelo Embargante, necessário 

lembrar que ele possui o direito de regresso contra os demais executados, 

em conformidade com o disposto nos artigos 283 e 349, ambos do Código 

Civil: "Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a 

exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente 

por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, 

as partes de todos os co-devedores.” Sobre o assunto, cita-se ementa do 

TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – DÍVIDA NÃO PAGA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – 

DIREITO DE REGRESSO CONTRA OS DEMAIS – APLICAÇÃO DO ART. 283 

DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo condenação de devedores solidários, e, em sendo as 

executadas devedoras solidárias, pode o credor exigir de qualquer uma 

delas a totalidade do débito, cabendo àquela que pagar o direito de 

regresso contra a outra, pela sua cota (Código Civil, art. 283).” (TJ-MT - 

APL: 00019671620088110003 129245/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2016) Portanto, rechaço a impugnação 

da parte Executada UD HOUSE D & D – PAROLAR DD COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – EPP. - Da multa: Por sua vez, em relação à 

multa coercitiva pelo descumprimento da obrigação de retirada do fogão 

avariado da residência da parte autora, entendo que merece acolhimento. 

Na sentença proferida nos autos (ID 13222548), e mantida no recurso 

inominado (ID 16063136), estabeleceu que: “4-Determino que a Reclamada 

UD HOUSE providencie a retirada do produto defeituoso da residência do 

Autor no prazo de 15 dias, caso ainda não tenha feito, sob pena de multa 

de incidência única, no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais.” No dia 

18.02.2019 foi proferido despacho inicial para o cumprimento de sentença, 

no qual inclui o item 04, notadamente para retirada do produto defeituoso 

(fogão). Logo, o prazo para cumprimento findou-se em 18.03.2019 

(expedientes). Ocorre que a parte Executada apresentou petitório 

postulando que fosse informado o local para retirada do fogão (ID 

18979886), no dia 14.03.2019, ou seja, antes do vencimento do prazo, 

supramencionado. Em seguida, constata-se que, de fato, a retirada do 

objeto defeituoso da residência do Exequente ocorreu em 30.03.2019 (ID 

19407500). Com efeito, entendo que a diferença entre o prazo final para o 

cumprimento da obrigação da retirada do produto (18.03.2019) e da sua 

efetiva retirada pela parte Executada (30.03.2019), não é suficiente para 

aplicação da multa coercitiva. Ademais, a parte Executada demonstrou 

boa-fé em apresentar pedido solicitando o endereço onde deveria ser 

retirado o bem, assim como requerendo prazo para o cumprimento (ID 

18980103). Não obstante, necessário lembrar que está sendo executada, 

em autos apartados (1001318-69.2017.811.0051), a multa diária em razão 

do descumprimento da decisão inicial, que deferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela (substituição produto novo). Portanto, caso fosse 

concedida outra multa coercitiva, em razão da não retirada do produto no 

prazo estabelecido judicial, poderia estar causando enriquecimento ilícito à 

parte contrária. Por óbvio, que não é somente esse fato que obsta a 

aplicação da multa postulada, mas, sim, todas as circunstâncias 

processuais, como acima delineadas, tais como exíguo prazo temporal 

entre a data limite de cumprimento e o efetivo cumprimento, e a boa-fé da 

parte Executada. Posto isso, e por tudo mais que consta dos autos, 

ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, 

formulado pela Executada UD HOUSE D & D – PAROLAR DD COMÉRCIO DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA. – EPP, para EXCLUIR a multa diária, no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). Todavia, deverá prosseguir o cumprimento 

de sentença contra todos devedores. Por corolário, REABRO o prazo para 

possibilitar as Executadas o pagamento voluntário do débito, em 15 

(quinze) dias, sob pena de penhora on line. Decorrido o prazo in albis, 

RETORNEM os autos conclusos para constrição dos valores, conforme 

postulado na petição de ID 20871936. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 31 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000092-63.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR JOSE ZUNTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA OAB - MT4055-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LOPES POSSER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000092-63.2016.811.0051 Decisão. Vistos etc. Cuida-se de 

embargos à execução opostos por ROGÉRIO LOPES POSSE, alegando, em 

suma, causa extintiva da obrigação, concernente ao pagamento da dívida, 

tendo em vista que realizou transferência bancária para quitação do débito 

em favor do credor. Subsidiariamente, requer seja realizada perícia 

grafotécnica na nota promissória executada. Por fim, requer a extinção da 
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execução, diante do reconhecimento da quitação do débito. Instada a se 

manifestar, o Exequente CLAUDIR JOSÉ ZUNTA alegou, preliminarmente, 

intempestividade dos embargos à execução. No mérito, rechaça as 

alegações do embargante, afirmando não ter sido paga a dívida, uma vez 

que foram realizadas diversas relações comerciais entre as partes, 

gerando notas fiscais diversas, e que nenhuma se refere à nota 

promissória executada. Ademais, asserciona que as transferências 

bancárias foram realizadas em datas distantes do título executado, não 

havendo nenhuma com o valor e a data exata da nota promissória em 

questão. Por fim, impugna as alegações e os documentos do embargante, 

requerendo a improcedência dos embargos à execução. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento. - Da tempestividade: De inicio, a parte Embargada 

alega a intempestividade dos Embargos. Todavia, não merece acolhimento. 

A Lei n° 9.099/90, quando se tratando de execução de título extrajudicial, 

prevê que: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor 

de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de 

Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1º 

Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de 

conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente.” No caso dos autos, a penhora foi realizada no dia 

05.07.2019, conforme auto de penhora e depósito anexado ao ID 

21599259. Logo em seguida, foi designada audiência de conciliação para 

o dia 09.09.2019. Nesse ínterim, no dia 05.08.2019, a parte Executada 

apresentou embargos à execução, ou seja, antes da audiência de 

conciliação. Realizada a audiência de conciliação, esta restou inexitosa (ID 

23840706). Dito isso, conclui-se que os embargos à execução foram 

opostos no prazo legal, ou seja, antes mesmo à audiência de conciliação. 

Destaca-se que, apesar da peça não estar nomeada expressamente 

como “embargos à execução”, isso, por si só, não impede que o pedido 

seja analisado, mormente, porque, traz as alegações constantes no art. 

54, inc. IX, “d”, da Lei n° 9.099/90, além do reconhecimento dos princípios 

básicos que regem os juizados especiais, de simplicidade e informalidade. 

- Do pagamento da dívida – causa extintiva da obrigação: No ponto, o 

Embargante sustenta o pagamento do título executado, trazendo, para 

tanto, três comprovantes de transferências bancárias. De início, 

necessário destacar que a nota promissória exibida pelo exequente, no 

valor de R$ 34.580,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais), 

emitida em 23.03.2013, com data de vencimento em 30.07.2013, constitui 

título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC), revestindo-se ela das 

características de liquidez, certeza e exigibilidade (artigo 783 do CPC), o 

que torna viável a sua cobrança pela via executiva (artigo 798 do CPC). 

Ultrapassada tal questão, como forma de quitação da obrigação, o 

Embargante aduz ter realizado três transferências ao Embargado, quais 

sejam: 1. Dia 15/03/2013, transferência bancária da conta do Executado, 

Banco do Brasil, Agência nº 0854-0, Conta nº 3.826-1, no valor de R$ 

6.770,00 (seis mil, setecentos e setenta reais) para a conta do Sr. Claudir 

José Zunta. 2. Dia 03/04/2014, transferência bancária da conta do 

Executado, Banco Caixa Econômica Federal, Agência nº 1248, conta 

00022637-8, no valor de R$ 30.172,00 (trinta mil, cento e setenta dois 

reais) para a conta do Sr. Claudir José Zunta. 3. Dia 29/12/2014, 

transferência bancária da conta da esposa do Executado, Sra. Maria José 

Monteiro de Oliveira, Banco Caixa Econômica Federal, Agência nº 1248, 

conta 00020178-2, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a conta 

do Sr. Claudir José Zunta. As transferências indicadas pelo Embargante 

constam nos extrato bancário da Caixa Econômica Federal; comprovante 

de transferência detalhado e extrato de conta corrente do Banco do Brasil 

(ID 22338262). Ocorre que, apesar dos comprovantes de transferências 

apresentados pelo Embargante, é certo que existiram diversas relações 

comerciais entre as partes, conforme notas fiscais trazidas nos autos (ID 

22338269 e 23904300), as quais considero todas como sendo 

exemplificativas e demonstrativas da relação comercial existente entre as 

partes, uma vez que nenhuma se refere ao valor exato da nota 

promissória executada (ID 1581090). Logo, o cerne da questão se resume 

em verificar se as transferências indicadas pelo Embargante são, de fato, 

referente ao pagamento do título executado. É cediço que a prova de 

pagamento do título - parcial ou total - faz-se com a inserção adequada em 

seu próprio corpo, com a sua entrega ao devedor ou, ainda, 

excepcionalmente, com a exibição de recibo que contenha todos os 

requisitos do artigo 320, caput, do CC, que assim dispõe: “Art. 320. A 

quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, 

designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou 

quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura 

do credor, ou do seu representante.” Em outras palavras, a prova do 

pagamento inidôneo é ônus de quem alega que o tenha efetuado, 

notadamente de que ao Exequente incumbe o ônus da prova dos fatos 

constitutivos do seu direito, o que foi feito através da Nota Promissória 

exibida na execução, e ao Executado a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito reclamado em juízo, o que não restou 

configurado nos autos. Sobre o assunto, destaca-se jurisprudência do E. 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR 

QUANTIA CERTA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL – ÔNUS DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – NÃO 

PREENCHIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 

373, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, de modo que competia ao executado 

demonstrar de forma real que efetuou o pagamento integral ou parcial dos 

valores que embasam a ação de execução.” (TJMT, N.U 

1003432-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)) Com 

efeito, após analisar a documentação apresentada pelo Embargante, 

tem-se que o pedido, quanto ao reconhecimento do pagamento da nota 

promissória no valor de R$ 34.580,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e 

oitenta reais), não merece agasalho. De fato, resta comprovada a relação 

comercial entre as partes, por diversas vezes, e que o Executado realizou 

alguns pagamentos ao Exequente. Entretanto, nenhuma das 

transferências possui o valor exato do título executado, qual seja, de R$ 

34.580,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais), nem mesmo 

foram realizadas na data de emissão (23.03.2013) ou de vencimento 

(30.07.2013). Ao contrário, a primeira transferência indicada pelo 

Embargante ocorreu antes mesmo da emissão do título, em 15/03/2013. As 

outras duas transferências constam datas muito além do vencimento da 

nota promissória executada, ou seja, em 03/04/2014 e 29/12/2014. Assim, 

melhor sorte não assiste ao Embargante, pois ausentes os requisitos 

mencionados para comprovação de quitação da dívida, ônus que lhe 

cabia, tornando imperioso reconhecer como devido e certo o valor 

estampado pela Nota Promissória que baseia a presente execução. Aliás, 

a título de argumentação, considerando que a dívida ora executada não foi 

a única contraída pelo Embargante com o Embargado, deveria existir o 

comprovante de quitação específica do título encartado nos autos, 

conforme o dispositivo do art. 352 e 353 do Código Civil: “Art. 352. A 

pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só 

credor, tem o direito de indiciar a qual deles oferece pagamento, se todos 

forem líquidos e vencidos.” “Art. 353. Não tendo o devedor declarado em 

qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar 

a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação 

feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo.” 

Dessa forma, como o Executado não trouxe prova robusta de quitação ou 

qualquer documento que comprove o pagamento da dívida, ônus esse que 

lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, mostra-se viável 

a execução da dívida representada por título formalmente perfeito. - Da 

perícia grafotécnica: Por fim, rejeito de plano o pedido de perícia 

grafotécnica postulada pelo Embargante. Por primeiro, não houve a 

impugnação do débito, ou seja, de fato, a dívida foi contraída pelo 

Executado. A dúvida levantada nos embargados é quanto ao pagamento 

da obrigação, o que, por sua vez, restou afastada nessa decisão. Em 

segundo, não é cabível no juizado especial a perícia solicitada, por ser de 

alta complexidade. Contudo, é possível a entrega da nota promissória 

original na secretaria deste Juízo, como solicitado pela parte Embargante, 

nos termos do Enunciado 126 do FONAJE: “ENUNCIADO 126 – Em 

execução eletrônica de título extrajudicial, o título de crédito será 

digitalizado e o original apresentado até a sessão de conciliação ou prazo 

assinado, a fim de ser carimbado ou retido pela secretaria (XXIV Encontro 

– Florianópolis/SC).” Decido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na impugnação a execução (ID 22338250). De outro 

lado, DETERMINO que o Exequente apresente o título de crédito original na 

Secretaria deste Juízo, a fim de ser retido e arquivado em pasta própria, 

até o deslinde final da execução. INTIMEM-SE as partes da presente 

decisão, devendo o Exequente manifestar quanto ao interesse na 

continuidade do cumprimento de sentença, no prazo de 10 dias. Decorrido 

o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

05 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000117-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDINHO RIBEIRO REINALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000117-08.2018.8.11.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. Cuida-se de embargos à execução, manejados por 

OI S/A (em recuperação judicial), alegando, em suma, excesso de 

execução, tendo em vista que o cálculo deveria ser calculado até a data 

do pedido de recuperação judicial, qual seja, 20.06.2016. Instado a se 

manifestar, o Exequente afirmou que o cálculo está correto. Decido. O 

Exequente requer cumprimento de sentença, apresentando, para tanto, o 

cálculo de ID 15082228, no valor total de R$ 6.275,86 (seis mil, duzentos e 

setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). A Executada, contudo, se 

insurge a data limite de atualização, porquanto deve se limitar até a data do 

pedido de recuperação judicial, qual seja, 20.06.2016. De fato, assiste 

razão a parte Executada, uma vez que no cálculo apresentado pelo 

Exequente utilizou a data limite para atualização em 01.08.2018, quando o 

correto seria em 20.06.2016, chegando ao valor final do crédito em R$ 

5.504,00 (cinco mil e quinhentos e quatro reais). Nesta trilha, da analise do 

presente feito, observa-se que o fato gerador do dano (evento danoso) é 

preexistente à recuperação judicial do Grupo OI, consoante documentos 

atrelados ao pedido inicial. Isso dito, não há outro caminho senão a 

extinção deste feito, em razão da novação do crédito objeto desta 

demanda, o qual já deverá ser listado no quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi, caso ainda não tenha sido feito, 

mediante Habilitação Retardatária. Ante o exposto, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para dar prosseguimento a presente 

execução/cumprimento de sentença e, em consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito. Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE a respectiva 

certidão de crédito, no valor de R$ 5.504,00 (cinco mil e quinhentos e 

quatro reais), com entrega à Reclamante para as providências pertinentes. 

Intimem-se as partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

04 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

D i r e i t o  * D i s p o n í v e l  p a r a  c o n s u l t a  n o  w e b s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas e www.recjud.com.br.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001371-50.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA XAVIER DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001371-50.2017.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que 

a parte Executada IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S A se insurge quanto aos cálculos 

apresentados pela parte Exequente, sustentando, em suma, excesso de 

execução (ID 20825576). Consta dos autos penhora on-line do valor 

executado (ID 20811148). Instado a se manifestar, a parte Exequente 

informa que, de fato, houve um erro material no cálculo apresentado, em 

relação a data inicial do juros de mora, requerendo que seja devolvido à 

executada R$ 74,55 e liberado em seu favor a quantia de R$ 9.133,91 (ID 

21064271). Decido. A controvérsia entre as partes cinge-se, em suma, 

pela quantia da execução. No caso telado, observa-se que houve a 

penhora on-line dos valores executados, no valor de R$ 9.208,46 (ID 

20811148). Nessa linha, considerando a condenação fixada em sentença 

de R$ 4.000,00, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a 

condenação (19.07.2018 – ID 12874889) e juros moratórios de 1,0% ao 

mês (simples), devidos desde o evento danoso (22.02.2013 - 

negativação), multa de 10% (art. 513 do CPC), e honorário de 15% (ID 

16501191), conclui-se que o valor executado é de R$ 8.791,22 (oito mil, 

setecentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos). Salienta-se que 

a data final utilizada no cálculo é o da penhora on-line, ou seja, momento 

em que ocorreu o efetivo cumprimento da obrigação (06/06/2019). Por sua 

vez, a data final utilizada pela Executada foi 31.05.2019, motivo pela 

diferença entre o cálculo judicial e o apresentado pela embargante. Com 

isso, considerando que foi bloqueado o valor de 9.208,46 (ID 20811148), 

deverá ser restituída à parte exequente a diferença entre tal valor e do 

cálculo judicial, de R$ 8.791,22, que resulta no valor de R$ 417,24 

(quatrocentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos). Isso posto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos aduzidos na 

impugnação apresentada pela parte executada, a fim de restitui-la a 

quantia de R$ 417,24 (quatrocentos e dezessete reais e vinte e quatro 

centavos). Por consequência, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte 

Executada, no valor de R$ 417,24 (quatrocentos e dezessete reais e vinte 

e quatro centavos). Em seguida, EXPEÇA-SE alvará, em favor da parte 

Exequente, no valor bloqueado remanescente. Diante da quitação regular 

da obrigação, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 31 de janeiro de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-52.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS JACINTO DE BARROS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE CASTRO MARTINS OAB - MT7453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.T. DE ANDRADE - ME (REQUERIDO)

ANA PATRICIA HERTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010113-52.2011.811.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Uma vez que a parte 

Exequente, mesmo intimada, não promoveu o regular andamento do feito, 

necessário se faz a extinção do feito, em decorrência da inércia da parte 

Autora. Ex positis, JULGO EXTINTO este feito, sem apreciação de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso III, parágrafo 1°, do Novo Código de 

Processo Civil. AUTORIZO ao Exequente a solicitar na Secretaria deste 

Juizado a emissão da certidão judicial de existência da dívida, para 

registro em Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 

07/2007-CGJ, ou mesmo para ajuizamento de nova execução. Com o 

trânsito em julgado, realizem-se as anotações necessárias e em seguida 

arquivem-se os autos, independente de nova determinação. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001245-97.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA LIBORIO RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-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))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001245-97.2017.811.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 
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Vistos etc. Cuida-se de impugnação à execução, movido por TELEFONICA 

BRASIL S/A, em face da penhora realizada nos autos, arguindo, para 

tanto, haver excesso de execução. Instado a se manifestar, a Embargada 

ISAURA LIBORIO RAMOS afirma inexistir excesso de execução, uma vez 

que o primeiro depósito realizado pela Embargante foi inferior ao valor total 

da execução, seguindo quanto ao crédito remanescente. Vieram os autos 

conclusos. Fundamento. Decido. A controvérsia entre as partes cinge-se, 

em suma, pelo possível excesso de execução. A sentença proferida nos 

autos condenou a embargante ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), com correção monetária pelo índice INPC, desde a condenação 

(25.06.2018), mais juros moratórios de 1% ao mês (simples), devidos 

desde o evento danoso (13.01.2015). Inconformada, a parte Embargante 

recorreu, tendo sido o recurso desprovido e foi condenada ao pagamento 

dos honorários em 15%, sobre o valor da condenação. Além disso, incide 

a multa de 10%, prevista no artigo 523, §1°, do CPC, eis que não houve o 

cumprimento da obrigação no prazo legal. A Embargante comprovou o 

pagamento de R$ 11.292,11 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e 

onze centavos), em 25.03.2019 (data da juntada nos autos). Logo em 

seguida, instada a realizar o pagamento do valor remanescente, a 

Embargante comprovou o pagamento de R$ 1.129,21 (um mil, cento e vinte 

e nove reais e vinte e um centavos), em 15.05.2019 (data da juntada nos 

autos). Considerando que o crédito não foi satisfeito na sua integralidade, 

a pedido do exequente, foi realizada penhora on line, a qual restou 

frutífera na quantia de R$ 2.016,95 (dois mil, dezesseis reais e noventa e 

cinco centavos), em 09.07.2019. Havendo dúvida quanto aos cálculos 

apresentados, este Juízo elaborou os cálculos anexos, utilizando os 

parâmetros fixados em sentença, como acima descritos, e deduzindo os 

valores já pagos pela Embargante. Nessa trilha, considerando o primeiro 

pagamento parcial voluntário da Embargante (25.03.2019), o débito era de 

R$ 11.393,96 (onze mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e seis 

centavos). Entretanto, foi paga a quantia de R$ 11.292,11 (onze mil, 

duzentos e noventa e dois reais e onze centavos), restando o débito em 

R$ 101,85 (cento e onze reais e oitenta e cinco centavos). Logo em 

seguida, ao atualizar a quantia remanescente, de R$ 101,85 (cento e onze 

reais e oitenta e cinco centavos), até a data do segundo depósito 

voluntário pela Embargante (15.05.2019), resulta o valor de R$ 198,52 

(cento e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos). Com efeito, 

considerando que a Embargante depositou a quantia de R$ 1.129,21 (um 

mil, cento e vinte e nove reais e vinte e um centavos), em 15.05.2019, já 

superou, e muito, o débito executado. Sem mencionar, outrossim, que nem 

deveria ter prosseguido a execução com a constrição de valores por meio 

do BACENJUD, pois a obrigação já estava satisfeita. Salienta-se, por 

oportuno, que o cálculo ora realizado por este Juízo utilizou o juros simples 

(conforme determinado na sentença), motivo pelo qual ficou 

desproporcional do que apresentado pelas partes, já que tanto do 

exequente (ID 17607253 e seguintes) como da executada (ID 22293222) 

constam correção e/ou juros compostos (pro rata die). Portanto, diante do 

exposto, de fato, há configurado o excesso de execução, devendo o 

excedente restituído a Embargante. Isso posto, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos aduzidos na impugnação à execução apresentada pelo 

executado, nos termos do art. 917, inc. III, e seguintes do CPC. Por 

corolário, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com 

fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo 

Civil, remetendo os autos ao arquivo. DETERMINO a restituição da quantia 

penhorada nos autos (ID 21519108), em favor da parte Executada, na 

conta bancária informada por ela. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 04 de fevereiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 06/2020

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, da colaboradora credenciada na Comarca de 

Canarana, a seguir indicada:

 • Gorette Aparecida Polegatto de Carvalho – matrícula 42.065 – Psicóloga;

P. R. I. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Canarana - MT, 06 de fevereiro de 2020.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000639-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GRANDO (AUTOR(A))

JOSE LUIS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

ALGERIO MARILEI LINDEMANN (AUTOR(A))

JANETE HENRIQUE (AUTOR(A))

SERGIO BRITZKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000639-04.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

VALERIA GRANDO, JOSE LUIS DE VASCONCELOS, SERGIO BRITZKE, 

ALGERIO MARILEI LINDEMANN, JANETE HENRIQUE REU: FERTIPAR 

FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. Vistos, INDEFIRO O PLEITO DE 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. Em que pese assistir razão para a parte ré de 

eventual direito de evicção, nota-se que a presente ação conta com cinco 

partes autoras em litisconsórcio facultativo, sendo que a discussão de 

direito de evicção nos presentes autos de ação de usucapião acarretaria 

indesejável tumulto processual, nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA 

LIDE - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL - 

NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não 

havendo prova inequívoca da anuência da proprietária para cessão do 

contrato de aluguel, não há que se falar em denunciação da lide a terceiro, 

sob pena de tumulto processual. 2. O direito de regresso da parte ré 

eventualmente poderá ser buscado em ação autônoma, sobretudo porque 

a cessão de parte do imóvel não afastaria integralmente a 

responsabilidade do fiador pelas verbas decorrentes do contrato de 

locação. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1080646, 

07150584020178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 

5ª Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em que pese o indeferimento, certo 

é que no caso de eventual dano à parte ré, esta poderá entrar com ação 

de regresso frente a terceiros (art. 125, §1º, do CPC). Mantenho os 

benefícios da justiça gratuita deferidos, em que pese a impugnação, ante a 

robustez dos documentos apresentados em ID 17636299, bem como a 

parte autora rebater as alegações de impugnação no sentido de 

comprovar a renda de todos. No mais, cumpra-se as recomendações 

ministeriais em ID 25889549 e, com a juntada, proceda-se novas vistas 

dos autos ao Ministério Público. Após conclusos. Canarana, 3 de fevereiro 

de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 51317 Nr: 2432-97.2015.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olgney Paulino Vaz ME, Olgney Paulino Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224

 Vistos.

 Trata-se de execução fiscal, promovida pela Fazenda Pública Estadual, 

devidamente qualificada, em face de Olgney Paulino Vaz Me e Olgney 

Paulino VAz, igualmente qualificado, onde a Exequente pediu a extinção do 

feito nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80, fls. 56.

É o breve relatório. Decido.

Tendo em vista o requerimento formulado pela Exequente, cabível a 

extinção da execução, nos termos previstos no artigo 26 da Lei 6.830/80, 

in verbis:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes”.

Isso posto, DEFIRO o pedido de fls. 56 e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 26 da Lei 6830/80, em 

virtude do cancelamento do débito ora executado.

Sem custas e sem honorários, conforme o artigo citado.

No mais, realizo o levantamento, via RENAJUD, de restrição do veículo: 

MMC/L200 TRITON HPE D, PLACA: QDP 8673, conforme comprovante 

anexo.

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares.

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

 Canarana, 16 de outubro de 2019.

Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65889 Nr: 727-59.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGVBDS, TVBDS, TFVBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPDS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edneia Silvana Gonçalves - 

OAB:12320, Luiz Augusto Arruda Custódio - OAB:11.997/MT

 Vistos,

 Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.

 Após, intimem-se as partes para para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, observado o disposto do art. 373, CPC.

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76372 Nr: 2404-90.2019.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO AUGUSTO DO AMARAL, RAQUEL MARJANE DO 

AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ GRINGS, DIANGELES 

ALEXANDRE GRINGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/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 requerente, via DJE, na 

pessoa de seu Procurador ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares argüidas 

pelo Requerido em sua contestação, encartada às fls. 52/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46207 Nr: 2162-10.2014.811.0029

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hans Georg Kalmbach, PEDRO NORBERTO DALOSTO, 

Amândio Micolino, Elio Mews, Anibaldo Pommer, ENEZIO MARQUES, Vilson 

Antônio Lorenzon, Ivo Pedro Moresco, EDEGAR KOPP MILITZ, Delcio Zatti, 

Edison Wisch, GISELA LEVINA MASSMANN SERRA, ESPÓLIO DE ERNO 

LINDOLFO SCHNEIDER, ENI TEREZINHA SCHNEIDER, ESPÓLIO DE 

IGUARACIA JORGE DALL'OSTO, LUCIA LUZIA DALL OSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono os autos a parte autora para que se manifeste acerca da 

petição encartada às fls. 846/849, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58307 Nr: 3076-06.2016.811.0029

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE GOMES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de busca e apreensão em que o BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A move em face de CLARICE GOMES DE MATOS, já 

qualificados no encarte processual.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação da requerente 

veiculando pedido de desistência da demanda (fl. 95).

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que o requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGO por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o 

pedido de desistência formulado pelo autor e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO o processo sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do CPC.

No mais, proceda-se com a baixa da restrição junto ao Renajud (fl.56).

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 79281 Nr: 225-52.2020.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADRIANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo-se a cópia da missiva como 

mandado.

Designo a audiência para o dia 18/06/2020, a realizar-se, às 13:30 (horário 

MT), no Fórum desta comarca, a fim de realizar a audiência.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Informe-se ao juízo deprecante os dados da carta e a data do ato 

agendado para eventuais comunicações (art. 392 da CNGC).

Após o cumprimento e as baixas de estilo, devolva-se a missiva ao juízo 

de origem, independentemente de despacho nesse sentido, com as 

nossas homenagens, observando-se a disciplina dada na CNGC.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO
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Processo Número: 1000639-04.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA GRANDO (AUTOR(A))

JOSE LUIS DE VASCONCELOS (AUTOR(A))

ALGERIO MARILEI LINDEMANN (AUTOR(A))

JANETE HENRIQUE (AUTOR(A))

SERGIO BRITZKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CANARANA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

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

MACHADO SIMAO PROCESSO n. 1000639-04.2018.8.11.0029 Valor da 

causa: R$ 288.153,30 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: VALERIA GRANDO Endereço: SERRA 

DOURADA, S/N, MECANICA DO GRANDO, ZONA RURAL, CANARANA - 

MT - CEP: 78640-000 Nome: JOSE LUIS DE VASCONCELOS Endereço: 

SERRA DOURADA, S/N, MECANICA DO GRANDO, ZONA RURAL, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 Nome: SERGIO BRITZKE Endereço: 

ZONA RURAL, SN, RESTAURANTE, SERRA DOURADA, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 Nome: ALGERIO MARILEI LINDEMANN Endereço: SERRA 

DOURADA, SN, ZONA RURAL, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 Nome: 

JANETE HENRIQUE Endereço: SERRA DOURADA, SN, ZONA RURAL, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 POLO PASSIVO: Nome: FERTIPAR 

FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. Endereço: RUA DEPUTADO 

HEITOR ALENCAR FURTADO, 3100, 013, CAMPO COMPRIDO, CURITIBA - 

PR - CEP: 81200-528 FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O 

PRESENTE EDITAL VIREM que fica(m) devidamente CITADO(S), os 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos, de todos termos da 

presente ação para, querendo, oferecer contestação. RESUMO DA 

INICIAL: Narra a petição inicial que os autores exercem a posse mansa, 

pacífica e ininterrupta do imóvel rural de matrícula n. 15.573 CRI local. 

Trata-se de uma área de terras, situada no projeto de colonização Serra 

Dourada, neste município e comarca de Canarana-MT, com área de 

91,4607 há( noventa e um hectares, quarenta e seis ares e sete 

centiares), desmembrada de área maior denominada ‘’ FAZENDA SERRA 

DOURADA’’. DECISÃO: (...) No mais, cumpra-se as recomendações 

ministeriais em ID 25889549 e, com a juntada, proceda-se novas vistas 

dos autos ao Ministério Público. 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, VINICIUS FELIPE KOESTER WESOLOWSKI, 

digitei. , 6 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000035-72.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMAIS PESSOAS QUE SE ENCONTRAREM NA FAZENDA (REU)

ADELINO DE TAL (REU)

NEWTON BARBOSA FRAGA (REU)

VANDELICIO PEREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CARRATTE DE FARIA OAB - GO39737 (ADVOGADO(A))

ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR OAB - GO36543 (ADVOGADO(A))

 

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 as preliminares arguidas pelo 

Requerido em sua contestação, Id. 28795103. Canarana, 6 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001345-50.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 297480/2020 Autos de Origem: 

1001345-50.2019.8.11.0029 Pje Solicitante/Requerente: João Victor da 

Silva Santos rep. pela sua genitora e representante legal, Suelivane dos 

Santos Solicitado/Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro 

DPVAT S/A CERTIDÃO Certifico para os devidos fins, que os autos 

epigrafados acima, foram recebidos pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Canarana - MT, cadastrado junto ao 

Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e Centros Judiciários sob 

nº 297480/2020 e designada Sessão de Conciliação/ Mediação para o dia 

07 de abril de 2020, às 12:00min (MT). Certifico, ainda, que remeto os 

autos à Unidade de Origem para as providências que se fizerem 

necessário. Canarana/MT, 05 de fevereiro de 2020. Luciane Judite Ramos 

Nessler de Souza Gestora Judiciária do CEJUSC

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 65921 Nr: 745-80.2018.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA DA COSTA, Carlos Vilmar 

Iuanson Almeida, Ilena Grespan, David dos Santos Lima, DAYANE SOUZA 

E SILVA, ERCILIA LOPES ROCHA, Maria Lucia Numeriano, Ivanete Dalla 

Costa, Rutineia Lorenzon Zenaro, Rosimeire Castro Pereira, IVANIR 

SCHLEMMER BRASIL, MARIONI JUSTINA GIOVANONI GRANDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT, DÉBORA SUZANA RAMOS DE MORAES 

ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fl. 314.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretende 

produzir, observado o prazo legal e o disposto do art. 373 do CPC. 

Saliento que as diligências inúteis ou meramente protelatórias serão 

indeferidas, nos termos do art. 370, parágrafo única do CPC.

Em caso de inércia, certifique-se a secretaria.

Certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000744-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEY CASEMIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO VIEIRA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da devolução da missiva, como se vê juntada Id. 28910499, 

requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Canarana-MT, 06 

de fevereiro de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-77.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO GARCIA BARBOSA OAB - MT17134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000067-77.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:MARCOS SILVA 

DE MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDO GARCIA 

BARBOSA POLO PASSIVO: MARISE LUZIA 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: Sala de Conciliação 1 

Juizado de Canarana Data: 19/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 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: 1001100-39.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE F. A. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA MEIRELLES TROVO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo 

acerca da certidão constante no Id. 28921832, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos. Canarana-MT, 06 de fevereiro de 2020. Janete 

Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-32.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DOS SANTOS SILVA MATOS (REQUERENTE)

RAFAEL ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENA NERES DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000070-32.2020.8.11.0029 POLO ATIVO:RAFAEL ALVES 

DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ULYSSES COELHO 

OHLAND, BEATRIZ SILVA BENSI, LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA 

BENSI POLO PASSIVO: LORENA NERES DE LIMA 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 1 Juizado de Canarana 

Data: 19/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado 

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

56/2007-CGJ

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Fórum

Sentença

SENTENÇA

1199 - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS

Chapada dos Guimarães

0750534-85.2019.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de suscitação de dúvida apresentada por Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão da Zona a Mata LTDA – SICOOB COOPEMATA em face 

de nota de devolução do Sr. Tabelião do 1º Ofício de Chapada dos 

Guimarães.

Em análise detida dos autos, observo que se trata de processo idêntico ao 

de CIA nº 0750510-57.2019.8.11.0024.

Relatei o necessário, fundamento e decido.

Tratando-se de cópia reprográfica sem qualquer documento adicional, ou 

escorço fático que desafia decisão administrativa diversa da proferida 

nos autos acima referenciado, entendo que outro caminho não há que não 

seja o arquivamento deste processo.

ANTE O EXPOSTO, por se tratar de cópia reprográfica dos autos de CIA 

nº 0750510-57.2019.8.11.0024, determino o arquivamento com as baixas 

de estilo.

Cientifique-se o Sr. Tabelião.

Após, ao arquivo com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães, 6 de fevereiro de 2020.

(assinatura eletrônica)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000090-38.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO (ESPÓLIO)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO OAB - 537.309.501-00 

(REPRESENTANTE)

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS MARCELINO CONCEICAO NETO (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 a AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA o dia 23/03/2020 às 14:30 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000980-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA RODRIGUES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s), 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da 

execução pela quitação do débito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39354 Nr: 1860-98.2011.811.0024

 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: Iveco Latin América Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodopar Rodoviário de Transportes Ltda, 

Santa Fé Transporte Rodoviário de Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Teixeira Ozi - 

OAB:OAB/SP 172.594, Marciano Oliveira Monteiro - OAB:13.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8.707/MS, LUIZ GUILHERME MELKE - OAB:12901

 Vistos etc.

 I. Defiro o pedido de cumprimento de sentença formulado à fl. 796/798.

 II. Intime-se a parte executada, por intermédio de seu advogado 

constituído nos autos (art. 513, § 2°, I, do CPC), para pagar a dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e 

penhora eletrônica de bens.

III. Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC).

IV. Indefiro os pedidos s itens 3.1 e 3.2, devendo o exequente encaminhar 

cópia da sentença para os referidos órgãos, consoante o princípio da 

colaboração.

V. Expeça-se o necessário.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37045 Nr: 2166-04.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovanete Antônia de Lima Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37770 Nr: 160-87.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Campos Martins

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56751 Nr: 359-41.2013.811.0024

 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: Maria Estevina Alves

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de cientificar a parte autora acerca 

da expedição do alvará e que o feito aguardará o pagamento do precatório 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56921 Nr: 403-60.2013.811.0024

 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: Jeice Aparecida Divino da Silva, Carmen Benedita Divino

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 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 decisão do Egrégio Tribunal de Jusiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 1957-93.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eloisa Pereira do Nascimento de Figueiredo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - 

OAB:MT 9813-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8400 Nr: 1174-87.2003.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Quintina da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Reinaldo Caram - OAB:90575/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:3691/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18492 Nr: 1168-41.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariliza Valdivina do Nascimento Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de cientificar a parte autora acerca 

da expedição do alvará e que o feito aguardará o pagamento do precatório 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19224 Nr: 1897-67.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Domingos do Nascimento

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 2430-55.2009.811.0024

 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: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 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: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621, FABIO LUIZ PALHARI - OAB:19255/O

 Vistos.

 I. Indefiro o pedido de oitiva do requerido tendo em vista que o autor e o 

MP, não requereram o depoimento pessoal do réu, implicando no caso o 

instituto da preclusão. Defiro a juntada de documentos.

II. Encerro a instrução, devendo as partes serem intimadas para 

apresentarem alegações finais, no prazo sucessivo de 10 dias, vindo-me 

após conclusos para sentença.

III. Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes 

intimados.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34756 Nr: 696-35.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma Alice Alves da Silva

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34928 Nr: 744-91.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toshie Wada

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36253 Nr: 1683-71.2010.811.0024

 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: Iracema Piantikoski

 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:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de cientificar a parte autora acerca 

da expedição do alvará e que o feito aguardará o pagamento do precatório 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37972 Nr: 385-10.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Oliveira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 
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Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio Saldanha 

Pompeu Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de cientificar a parte autora acerca 

da expedição do alvará e que o feito aguardará o pagamento do precatório 

expedido nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43405 Nr: 438-54.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terra Verde Agrícola LTDA, Francisco Miguel 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Luiz da Araújo - 

OAB:2909 - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos César Josetti Flores 

- OAB:8.933, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B, Ronaldo Luiz da 

Araújo - OAB:2909 - MT.

 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 

executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

embargos declaratórios opostos pela parte exequente, ante os supostos 

efeitos infringentes almejados, conforme art. 1.023, § 2.º, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75112 Nr: 2454-73.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ninfa Rodrigues

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Prieto Peres - 

OAB:0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75218 Nr: 2488-48.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREPINA NEVES DE MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. retro, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81514 Nr: 1692-23.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ALVES DE BRITO- ME, Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de ref. 36, tendo em vista a realização da 

penhora, impulsiono o feito a publicação de matéria á Imprensa com a 

finalidade de intimar as partes para que se manifestem no prazo de 15 

dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122232 Nr: 3742-17.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADRIELE DA SILVA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAGENE PEDROSO DE BARROS JUNIOR,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Amelia Lima de Castro 

Guim - OAB:9223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 16 de março de 2020, às 13hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40433 Nr: 3051-81.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Wagner

 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: Diney Leite da Costa - 

OAB:21.352

 Vistos em correição.

I - RECEBO a exceção de pré-executividade de fls. 164/ 173.

II - Intime o exeqüente para manifestar sobre a presente exceção, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

III - Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39332 Nr: 1836-70.2011.811.0024

 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): Oswaldo de Arruda Garcia, Auto Posto Garcia 

LTDA ME, Maria Sebastiana de Arruda Garcia, Clarismar Negrisoli Couto 

Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSWALDO DE ARRUDA GARCIA, Cpf: 

48805823104, Rg: 0506254-3, Filiação: Maria Sebastiana de Arruda Garcia 

e Ricardo Marques Garcia, data de nascimento: 18/09/1968, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), profissional liberal e atualmente em local 

incerto e não sabido CLARISMAR NEGRISOLI COUTO GARCIA, Cpf: 

40612554104, Rg: 486266, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: 1. EFETUAR A CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) por todo 

conteúdo da petição inicial que segue em anexo, para, no prazo de 3 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida (Art. 652, caput, do CPC), 

advertindo-o(s) de que, no caso de pronto pagamento dentro do prazo 

legal (03 dias), a verba honorária fixada no despacho inicial será reduzida 

pela metade, bem como, ainda, de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, 

no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 287 de 660



de citação. 1.1. Caso não ocorra o pagamento no prazo de 3 dias, 

PENHOREM-SE e AVALIEM-SE bens do executado. 1.2. Feita a penhora e 

avaliação, INTIME-SE o(s) executado(s) dos atos realizados pessoalmente 

ou na pessoa de seu advogado. 1.2.1. Na hipótese de serem penhorados 

bens imóveis e sendo a parte devedora casada, Intimar também o 

respectivo cônjuge. 1.3. Não encontrando a parte devedora, proceder ao 

ARRESTO de bens que lhe pertencem, cumprindo o determinado no 

parágrafo único do Art. 653 do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Indefiro o pedido de fls. 111, pois não 

demonstrou a negativa de sua diligência. Incumbe ao autor, informar a 

qualificação do réu, com a indicação dos seguintes dados: “estado civil, 

profissão, domicílio e residência”, para que se realize o ato. De forma que, 

acaso deferisse este juízo o referido pedido, estaria assumindo suas 

responsabilidades processuais, o que, obviamente, é vedado pela ordem 

jurídica. Anoto, por oportuno, que tal possibilidade apenas se dá em casos 

excepcionalíssimos, em que o endereço apresentado para a intimação é 

incorreto e o autor, após diversas tentativas (devidamente demonstradas 

nos autos), não consegue encontrá-lo, por se tratar, repito, de uma 

incumbência, que, segundo a ordem processual, é das partes e não do 

magistrado. Portanto, DETERMINO para atendimento às exigências do art. 

256, §3º do CPC, que a parte providencie a expedição de ofícios para 

empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, 

água/esgoto e luz deste Estado, fazendo constar que a reposta deverá 

ser encaminhada diretamente ao Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães-MT, localizado na Praça Rafael de Siqueira, 970, Centro, 

Chapada dos Guimarães-MT, CEP 78.195-000, e-mail cg.1vara@tjmt.jus.br, 

preferencialmente via e-mail, ficando a seu cargo eventuais despesas 

cobradas pelo informante. O ofício poderá ser instruído com cópia deste 

despacho, válido como autorização. A parte deverá comprovar, em 

05(cinco) dias, o atendimento aos termos deste despacho, sob pena de 

extinção.Consigno, desde já, que caso reste infrutífera a diligência 

requerida pela autora, os endereços encontrados em razão das 

determinações supra ainda não diligenciados deverão o ser, sob pena de 

nulidade, devendo a autora providenciar o necessário.Por fim, caso todas 

as diligências determinadas acima se mostrem infrutíferas, fica, desde já, 

deferida a intimação por edital, devendo a autora providenciar o 

necessário. Manifeste-se a autora, dizendo em termos de seguimento e 

providenciando o que for  necessár io,  sob pena de 

extinção.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 12 de setembro de 2019

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40872 Nr: 3009-32.2011.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juares da Silva e Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Aparecido de Oliveira - 

OAB:7549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JUARES DA SILVA E SOUZA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT em face de JUARES DA 

SILVA E SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 134237/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2007

 - Valor Total: R$ 2.969,58 - Valor Atualizado: R$ 2.699,62 - Valor 

Honorários: R$ 269,96

Despacho/Decisão: Vistos, etc.I. Defiro o pedido de citação por edital.II. 

Com fulcro no art. 256, II, do CPC, cite-se a parte executada, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, hipótese em que deverão ser estritamente 

observados os requisitos do art. 257 do CPC. Conste no edital que a parte 

executada deverá, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com o oferecimento de bens à 

penhora, observada a ordem prevista no art. 9° da Lei de Execução 

Fiscal.Advirta-se no edital: 1) que garantido o Juízo, o(a,s) executado(a,s) 

poderá(ao), no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do art.16 da Lei n° 

6.830/80, oferecer embargos; e 2) que não ocorrendo o pagamento e nem 

a nomeação de bens à penhora, proceder-se-á a penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação da execução.III. Transcorrido o prazo para 

pagamento do débito sem manifestação, o que deverá ser certificado, com 

fulcro nos arts. 72, II, parágrafo único, do CPC, desde já nomeio a 

Defensoria Pública da Comarca como curadora especial, a qual deverá ser 

intimada para apresentação de defesa em favor da parte executada.IV. 

Após apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

exequente para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.V. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, THAIS VALÉRIA 

TRINDADE LEAL , digitei.

Chapada dos Guimarães, 07 de outubro de 2019

Edléia Magrassi de Lima Ferraz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57296 Nr: 484-09.2013.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA proposta por MAXIMIANA CONCEIÇÃO DA 

GUIA em desfavor do GILSON DA CRUZ, todos devidamente qualificados.

 Analisando os autos, verifica-se que a presente ação perdeu o objeto, 

pois, a exordial pleiteava a guarda do menor, à época, Gidelson Conceição 

da Cruz, nascido em 18/03/2001.

Constata-se que Gidelson já atingiu a maioridade, e a medida que se impõe 

em consonância com o parecer ministerial é extinção do processo, haja 

vista a perda do objeto da ação, neste sentido colaciono julgado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PESSOA QUE COMPLETOU A 

MAIORIDADE NO CURSO DA DEMANDA. PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO. 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, ficando 

prejudicado o exame do apelo. DE OFÍCIO, DECRETADA A EXTINÇÃO DO 

FEITO.” (Apelação Cível Nº 70051498244, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/11/2012)

DISPOSITIVO.

ANTE AO EXPOSTO, tendo em vista a perda do objeto do presente feito e 

em consonância com o parecer ministerial, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no disposto no artigo 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil.

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

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 57296 Nr: 484-09.2013.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

a fim de manifestar quanto a extinção do feito sem julgamento do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103227 Nr: 1127-88.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR ROBERTO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 84, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 1249-04.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE PAULA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 86, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73955 Nr: 1897-86.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BRITO DE ARAUJO

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

Cuiabá - MT., KBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 107, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97148 Nr: 4516-18.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito de Campos Moreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 81, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102259 Nr: 618-60.2018.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 89, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102280 Nr: 630-74.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandilson Mizael Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ANTE O EXPOSTO e, com fundamento no artigo 387 do Código de 

Processo Penal, julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado 

pela prática do crime do artigo 129, §9º do CP, de modo que passo a dosar 

a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no 

art. 68, caput, do Diploma Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76574 Nr: 3115-52.2015.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Bitencourt Miranda

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12.466-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

deref. 45, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da execução pela quitação do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13122 Nr: 3440-13.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdS, RRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Foletto - OAB:5282-B/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 de 05 

dias, acerca da determinação de fl. 367, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18210 Nr: 885-18.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz Ferreira - 

OAB:4057/MT, Maria Lúcia Ferreira Teixeira - OAB:3.662-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Nigro - OAB:8414

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a expedição do(s) Alvará(s) 

de fls. 312, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo 15 (quinze) dias, acostar memória de cálculo atualizada com o 

abatimento dos valores.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000140-64.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA DE MORAES (EXEQUENTE)

VANILDES MARIA ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Trata-se de 

execução por quantia certa embasada em título executivo extrajudicial 

(artigo 784 do CPC) em que se busca a expropriação de bens do devedor 

para a satisfação de crédito decorrente de obrigação certa, líquida e 

exigível na forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, preenchidos os 

pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que efetue o 

pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da 

citação, inteligência do artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no 

mandado/carta precatória de citação as determinações contidas no §1º do 

mesmo dispositivo. 2 – Na hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a 

parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), devendo nos 

dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (§1º). 3 – Caso não seja efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de Justiça autorizado a 

proceder a penhora e avaliação de quaisquer bens móveis ou imóveis de 

propriedade ou que estejam na posse direta do devedor, lavrando-se o 

respectivo auto e intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 

829, §1°, do Código de Processo Civil). 4 – ADVIRTA-SE expressamente o 

credor que os bens móveis eventualmente penhorados deverão 

obrigatoriamente ser depositados junto ao exequente, que assumirá o 

encargo de fiel depositário, responsável ainda por providenciar e custear 

a remoção dos bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a 

execução, com a liberação da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça 

autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer 

os meios necessários para a remoção imediata do bem móvel, 

oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de penhora de 

bens da mesma natureza. 6 – Não havendo pagamento da dívida, penhora 

ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em 

vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do CPC, 

INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). 8 – Havendo requerimento, este Juízo DEFERE a expedição de 

certidão da admissão da execução na forma do artigo 828 do CPC, bem 

como a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC. 9 - CONCEDE-SE os benefícios da AJG a parte exequente 

dada a prova inicial de hipossuficiência. 10 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 06 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2968 Nr: 502-50.2001.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Arruda Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira dos Santos - 

OAB:2462

 Certifico que, imprimi os extratos e comprovantes, encaminhados pelo 

Banco do Brasil no cdrom de f. 182 e procedi a juntada aos autos .Assim 

impulsiono o presente feito em cumprimento as determinações legais, 

intimando o advogado dos denunciados, pela imprensa, para no prazo de 

10 dias manifestar quanto aos documentos juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35504 Nr: 2964-96.2009.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto

 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:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 10 dias manifestar, nos autos em cumprimento ao 

despacho de f. 35.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66063 Nr: 1835-80.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário da Silva Lopes, Lucas Santana 

França, Wancleyton Marcio Moraes da Silva, Júlio dos Santos Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fátima Neves - 

OAB:OAB/MT 10.737

 Certifico que foi designada pela 6ª Vara Criminal de Cuiabá, audiência de 

oitiva de testemunhas para o dia 17/02/2020, às 14:30 horas, na sede 

daquele Juízo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000412-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO MILANI PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA DA PAIXÃO (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 DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Em atenção ao parecer 

ministerial e nos termos do art. 694 do CPC[1], DESIGNA-SE audiência de 

conciliação a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes 
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comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma 

processual. 2 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos 

termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 3 – A parte ré poderá oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de 

conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem 

prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do 

CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

Defensor Público pessoalmente, nos termos do art. 186, §1º, do CPC para 

o comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 2 irá acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na 

proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica 

pretendida, conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas 

as partes em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da 

audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. 8 – CIÊNCIA ao MP. 9 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 06 de fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO 

Juiz de Direito [1] Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão 

empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz 

dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para a 

mediação e conciliação.

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000813-28.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LUIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERLAINE CRISTY OLIVEIRA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO 1 – Em primeiro lugar, 

POSTERGA-SE a análise do pedido de tutela de urgência após a audiência 

de conciliação. 2 – PROCEDA-SE a realização do estudo psicossocial 

entre as partes e a criança acerca do objetivo desta demanda. Para tanto, 

INTIMEM-SE as profissionais cadastradas junto ao TJ-MT para apresentar 

estudo do caso no domicílio das partes, visando aferir as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais, em laudo 

circunstanciado a ser apresentado no prazo de 20 (vinte) dias. 3 – Nos 

termos do art. 694 do CPC[1], DESIGNA-SE nova audiência de conciliação 

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

Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

Para tanto, DEVERÁ o requerente informar no processo, no prazo de 10 

(dez) dias, o endereço atualizado onde a requerida poderá ser 

encontrada. 4 – Com a informação de novo endereço no processo, 

EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação da ré, nos termos do art. 248 

do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil, 5 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 6 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 7 – Por fim, após a 

realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação 

que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não 

contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos autos, 

CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 - PROMOVA-SE o 

cadastramento do advogado que doravante representa os interesses do 

requerente no PJE, devendo as futuras intimações serem endereçadas ao 

referido profissional. 9 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 06 de 

fevereiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] Art. 

694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a 

solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de 

profissionais de outras áreas de conhecimento para a mediação e 

conciliação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-34.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEURACY MAXIMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1000142-34.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:NEURACY 

MAXIMO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 15:15 , 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: 1001871-32.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE APARECIDA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT3239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

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, 6 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002235-04.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (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, 6 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1002238-56.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARTINS BARBOSA ALBERNAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (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, 6 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-41.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (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, 6 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002237-71.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUACI DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS OAB - MT19646/O (ADVOGADO(A))

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES OAB - MT4979-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (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, 6 de fevereiro de 2020. Edgar José de 

Oliveira - Auxiliar Judiciário

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106007 Nr: 1916-69.2017.811.0009

 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: AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARIELA GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

03741271152, Rg: 1948112-8, Filiação: Luzinete de Souza Silva e Geraldo 

Gonçalves da Silva, data de nascimento: 12/02/1990, brasileiro(a), natural 

de Nova Guarita-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (66)99694-2804 

e atualmente em local incerto e não sabido ELIAS LOUREIRO PEREIRA, 

brasileiro(a), solteiro(a), serviços gerais, Telefone (93)99231-2948. 

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:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114945 Nr: 3432-90.2018.811.0009

 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: LIPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDDEDDFDC, GAFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDA INES PEREIRA DO CARMO, Cpf: 

04894432145, Rg: 2234573-6, Filiação: Sueli Pereira da Silva e Valdir do 

Carmo, data de nascimento: 31/01/1994, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, 

solteiro(a), do lar, Telefone 66 99689 5188. 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:

1ª Vara

Intimação

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte Autora, de que foi 

designado o dia 23 de julho de 2019, às 13h15m (terça-feira), para 

realização de audiência de CONCILIAÇÃO no CEJUSC da Comarca de 

Colider/MT, determinação e certidão de id. 17500255 e 20186416 

constante nos autos, devendo comparecer ACOMPANHADO de seu 

constituinte, com incumbência de sua comunicação, salientando que as 

partes, pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de 

procuradores com específicos e expressos poderes de negociar e 

transigir, e obviamente seus procuradores, deverão obrigatoriamente 

comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso de ausência. Salvo 

na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela não realização da 

importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.º, 5.º e 

8.º do art. 334 do Código de Processo Civil. Colider/MT, 17 de maio de 

2019 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001603-57.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MEIRA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Processo n.º 1001603-57.2018.8.11.0009 Vistos. Da análise das 

informações prestadas na inicial e dos documentos apresentados pela 

parte autora, constata-se divergências quanto ao seu endereço de 

domicílio. Isso porque na peça exordial consta como sendo o endereço da 

parte autora Avenida Dom Pedro, nº 819, Setor Oeste, Bairro da Torre, em 

Colíder, no entanto, na documentação apresentada, os endereços em 

maioria se referem ao Município de Rondonópolis – a exemplo do espelho 

da unidade familiar, emitido em nome do cônjuge da parte autora, que 

mostra o endereço Sítio São José, Zona Rural, lote 085, Rondonópolis (ID. 

15331060 - Pág. 10 - 2016). Nota-se, também, que a conta de energia em 
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nome da requerente, datada de 21/09/2017, aparentemente utilizada como 

comprovante de domicílio, apresenta o endereço Estrada Rural, S/N, idem 

em Rondonópolis. Ressalta-se, outrossim, que a grande maioria dos 

documentos estão em nome do sogro da parte autora, Sebastião Crispim 

Perez. A Constituição Federal, em seu art. 109, inciso I, fixa a competência 

da Justiça Federal para julgamento das ações previdenciárias, sendo 

exceção à regra, a competência delegada, prevista no art. 15, inciso III, da 

Lei. 5.010/1966, que delegou a competência das ações previdenciárias à 

Justiça Estadual quando o foro de domicílio do autor não é sede de Vara 

Federal. Sendo Rondonópolis sede de subseção da Justiça Federal, em 

tese seria sua a competência para julgamento da presente, caso o 

endereço de domicílio seja o constante na documentação apresentada. 

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

esclarecer, de forma concisa e clara, qual é o seu domicílio. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Numero do Processo: 1000869-77.2016.8.11.0009 AUTOR: AUGUSTO 

EURIPEDES PERES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Sem preliminares ou outras questões pendentes, declaro o 

feito saneado. Como pontos controvertidos, fixo a efetiva existência de 

atividade rural em regime de economia familiar exercida pela parte 

requerente e o lapso de tempo envolvido em tais afazeres. DEFIRO a 

produção de prova testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4.º, do CPC. Calha frisar que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos 

autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação; facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento. Mas deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 

3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial 

somente nas hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei. Assim, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de dezembro 

de 2017, às 13:00 horas. Intimando-se as partes. Calha advertir as partes 

que se a sentença for proferida em audiência, eventual recurso voluntário 

terá o início da contagem do seu prazo da data da audiência, 

independentemente de qualquer intimação outra, estando as partes e seus 

procuradores presentes ou não, a teor da expressa ordem do art. 1.003, § 

1.º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 05 de outubro de 2017. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54871 Nr: 2310-23.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RL, LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCS, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, WILSON ROBERTO 

MACIEL - OAB:5.983/MT

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Considerando que a parte executada foi devidamente citada e não fez 

qualquer aceno acerca do pagamento do débito, a parte exequente requer 

a penhora de valores porventura existentes na conta da parte devedora 

pelo sistema BACENJUD.

II - FUNDAMENTAÇÃO

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. 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, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

No particular, vislumbra-se que a parte executada não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da parte executada, por 

meio do sistema BACEN/JUD.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumprida as demais determinação, se infrutífera, intime-se a parte 

exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 9884 Nr: 1648-11.2000.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO TEODORO DE ANDRADE FILHO, 

AURI SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos.

DEFIRO o requerido no último petitório.

Proceda-se a baixa das restrições judiciais no Registro Nacional de 

Veículos Automotores do veículo constante à fl. 149.

Após, expeça-se ofício à Receita Federal para que disponibilize as 03 

(três) últimas declarações de imposto de renda em nome da parte 

executada 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.
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 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 95825 Nr: 3180-92.2015.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O&AL, ILDO, RDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE YUKIE FUKUI - 

OAB:13589/O

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado às fls. 33-v, e DETERMINO que se proceda a 

CITAÇÃO da sócia INES LOPES DE OLIVEIRA.

Ademais, DETERMINO, via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de 

ativos financeiros da parte executada ROSANGELA DE OLIVEIRA 

ANTUNES.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, em cinco (5) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 2670 Nr: 1270-79.2005.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM, STM, ETM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Angélica Piovesan da 

Silva - OAB:OAB/MT 17.547E, DANILO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT 14.371, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, 

JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:MT 17.010, THAIZZE DE 

OLIVEIRA LANGARO - OAB:14756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO TEZINI MOLINA 

FILHO - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o pedido inserto no petitório retro, em razão do que DETERMINO, 

via sistema BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da 

parte executada.

Para a hipótese de a diligência acima não ser o bastante para satisfazer 

todo o crédito exequendo, fica desde já determinada, via sistema 

RENAJUD, o bloqueio e a penhora de veículos automotores registrados em 

nome da parte executada, conforme requerido à fl. 60.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte exequente por 

para requerer o que entender de direito, em cinco (5) dias, sob pena de 

extinção.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 54871 Nr: 2310-23.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO, LUIZ CARLOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SIQUEIRA, MUNICIPIO DE 

COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, WILSON ROBERTO 

MACIEL - OAB:5.983/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta por LUIZ CARLOS SIQUEIRA em 

face de MUNICIPIO DE COLÍDER - ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos 

das razões expostas na peça de ingresso.

O processo se encontra na fase de cumprimento de sentença.

O Município de Colíder requereu o cumprimento de sentença, no que tange 

aos honorários sucumbenciais correspondentes ao valor atualizado de R$ 

1.528,24 (um mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos 

– fls. 199/201 e 217/219), o qual foi recebido pelo Juízo (fl. 207).

De outro lado, Luiz Carlos Siqueira requereu o cumprimento de sentença, 

no que tange à condenação imposta e aos honorários sucumbenciais, os 

quais foram partilhados na proporção de 80% para o autor e 20 % para a 

requerida, correspondentes ao valor total de R$ 19.443,44 (dezenove mil, 

quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos – fls. 

211/214). Dessa forma, houve a admissão do pedido, consignando-se que 

o decurso do prazo sem impugnação ocasionaria a expedição de ofício 

requisitório (fl. 216).

Devidamente intimadas para realizarem o pagamento do débito, tanto o 

Município de Colíder como Luiz Carlos Siqueira quedaram-se inertes, 

conforme certidões de fls. 223 e 226.

Com isso, determinou-se o bloqueio e penhora de valores em nome da 

parte executada por meio do sistema BACENJUD, em data de 15/10/2019 

(fl. 227).

 Penhora de valores em nome da parte executada Luiz Carlos Siqueira foi 

realizado em 24/01/2020, pela assessoria deste magistrado.

É o sucinto relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que houve um equívoco quando da 

realização da penhora de valores em nome da parte executada Luiz 

Carlos Siqueira.

Isso porque, ao invés de constar na minuta de penhora de valores a 

quantia de R$ 1.528,24 (um mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e 

quatro centavos), constou o valor de R$ 20.691,63 (vinte mil, seiscentos e 

noventa e um reais e sessenta e três centavos), o qual foi penhorado e 

vinculado aos autos.

Dessa forma, ante ao deslize constatado, que ensejou no excesso de 

execução, chamo o feito à ordem para corrigi-lo de ofício.

Ante o exposto, PROCEDA o Gestor Judiciário com as providências 

necessárias para a devolução do valor penhorado em excesso à parte 

Luiz Carlos Siqueira, devendo permanecer penhorado e vinculado aos 

autos apenas a quantia de R$ 1.528,24 (um mil, quinhentos e vinte e oito 

reais e vinte e quatro centavos).

INTIMEM-SE.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE no que couber as decisões anteriores, 

expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53671 Nr: 1103-86.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 

83029140000110, atualmente em local incerto e não sabido ADRIANE 

GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, Cpf: 62684094187, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, Cpf: 38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e 

Amador Ataide Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT, 

atualmente em local incerto e não sabido GUSTAVO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

00182820165, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

MARCIO RODRIGO WIEGERT, Cpf: 66763932120, Rg: 1.003.638, Filiação: 

de Noeli Therezinha Wiegert e Pedro Inácio Wiegert, data de nascimento: 

14/09/1976, brasileiro(a), natural de S. José do Cedro-SC, comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido NELMO JOSÉ WIEGERT, Cpf: 

07576293934, Rg: 930.236, Filiação: de Maria Armela Wiegert e Léo 

Theodoro Wiegert, data de nascimento: 12/01/1949, brasileiro(a), natural 

de São Luiz Gonzaga-RS, casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(S), todo(s) acima 

qualificado(s), para no prazo de 15(quize) dias, apresetarem as 
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contrarrazões ao recurso interpos nos autos.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Pedido de p. 62 no sentido de penhorar 

veículo de via terrestre, que defiro, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, estando em quarto 

lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício do credor, de modo menos oneroso para o 

devedor, sendo que não sugere maior gravidade a penhora de veículo 

automotor, que melhor atende os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional.Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio dos sistemas RENAJUD, até o limite do crédito 

em execução. Se exitosa a busca de veículo, determino que seja feita a 

restrição deste, vinculando-a a este processo, com a lavratura do termo 

de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Procedente, 

intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.Defiro o requerimento 

de consulta ao sistema INFOJUD, objetivando a juntada das 03 últimas 

declarações do Imposto de Renda dos devedores. Após a resposta 

determino a juntada das informações econômico-financeiras aos autos, 

motivo pelo qual decreto que o presente feito deverá tramitar em segredo 

de justiça.Juntada as declarações, manifeste-se o exequente no prazo de 

05 dias.Intimem-se. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Flavia Liziana Vacario 

Aquino, digitei.

Colíder, 25 de novembro de 2019

Eriton Andrade da Silva Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51378 Nr: 2093-14.2009.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERTRUDES PEREIRA SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 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.: 57706 Nr: 1990-36.2011.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEA, AM, AMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Considerando que a parte requerente/executada foi devidamente intimada 

e não fez qualquer aceno acerca do pagamento do débito, a parte 

requerida/exequente requer a penhora dos créditos financeiros 

porventura existentes em nome da parte devedora

II - FUNDAMENTAÇÃO

 Nos termos do art. 835, inciso I e § 1º e art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil, é prioritária a penhora em dinheiro, sendo cabível a 

penhora de valores depositados em conta corrente do(a) executado(a):

 “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 

hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 

circunstâncias do caso concreto”.

 “Art. 854. 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, o dinheiro é o primeiro bem passível de penhora na ordem 

preferencial estabelecida pelo diploma normativo vigente, sendo possível a 

sua constrição por meio eletrônico, nos termos do art. 854 do NCPC.

No particular, vislumbra-se que a parte devedora não fez nenhum aceno 

em direção ao pagamento, apesar de devidamente intimada, de modo que 

não resta outra saída ao Juízo senão acolher a pretensão de penhora de 

créditos que eventualmente possua junto às instituições financeiras.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O BLOQUEIO E PENHORA de importância em 

dinheiro no montante da execução em tela, depositada em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da parte executada, por 

meio do sistema BACEN/JUD.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Cumprida tal determinação, se infrutífera, intime-se a parte exequente para 

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

 Se positiva, ainda que parcialmente, intime-se a parte executada da 

realização da penhora, fazendo constar no mandado que no prazo legal 

poderá apresentar embargos (art. 915 do NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando-se a parte 

exequente para se manifestar em igual prazo (art. 920 do NCPC). Não 

havendo embargos, igualmente, certifique-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 80652 Nr: 1661-87.2012.811.0009

 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: WELINGTON JOSÉ OMODEI, LUCIANA ADRIANA 

OMODEI MARINHEIRO, CLEIDE APARECIDA OMODEI SILVA, JECJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CRISTINA OMODEI, JACI MARIA 

ORLANDO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz André Bezerra Marques 

de Sá - OAB:8376-B/MT, MACGVEYVER SANTOS ROCHA - OAB:MT 

16069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte inventariante, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição de 

fl. 69, sob pena de ser removido de ofício, nos termos do art. 622, inciso I, 

do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e, desde já determino a 

intimação dos herdeiros para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50134 Nr: 854-72.2009.811.0009

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 295 de 660



de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDG, JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDS

 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.

 Considerando o pleito de desistência retro, proceda a Secretaria Judicial 

com as providências necessárias ao levantamento do valor penhorado e 

vinculado a este processo em favor da parte executada, bem como à 

baixa de eventual restrição judicial.

Assim, cumpra-se no que couber a sentença retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 2125-82.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte executada, com 

base na ausência de vínculo trabalhista no Cadastro Geral de Empregados 

e Desempregados - CAGED, uma vez que o último vínculo consolidado da 

parte autora se encerrou em 01/02/2010, conforme consulta ao Sistema 

CAGED, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC.

Concedida a benesse da gratuidade da justiça, os valores decorrentes da 

condenação retro, 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.

Cumpra-se no que couber a sentença à fl. 31.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30378 Nr: 1655-61.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDS, CVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 40578 Nr: 2244-82.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A LOPES SANDIM, ADEJAIMES LOPES SANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB: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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81550 Nr: 2633-57.2012.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOM, ACDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em razão do longo lapso temporal transcorrido entre a última 

manifestação da parte autora até a presente data, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85458 Nr: 2854-06.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FISCHER, APARECIDA GARCIA 

FISCHER, FERNANDA MANFROI FICHER, ANDERSON FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido da parte exequente e, em observância às disposições 

contidas nos arts. 879, inciso II e 881, do NCPC, bem como às 

determinações do art. 1081 e seguintes da CNGC/MT, determino que a 

alienação do móvel penhorado seja realizada por meio de leilão judicial.

Proceda-se às formalidades e exigências legais para realização de hasta 

pública.

Assim, NOMEIO como leiloeiros judiciais CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA (Leiloeira Pública Oficial matriculada na Junta Comercial do MT sob 

o nº 22), JOABE BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Público Oficial matriculado 

na Junta Comercial do MT sob o nº 29 e junto a FAMATO como Leiloeiro 

Rural sob o nº 67/2013) e LUIZ BALBINO DA SILVA (Leiloeiro Rural 

matriculado na FAMATO sob o nº 66/2013), os quais deverão observar 

deveres e responsabilidades, nos termos dos arts. 884 do NCPC e 1.098 

da CNGC.

FIXO comissão no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do(s) 

bem(ns) arrematado(s), pagos pelo arrematante em caso de venda e 2,5% 

(dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor da dívida, pagos 

pelo devedor em caso de pagamento ou remissão, nos termos do art. 

1.131 da CNGC.

PROCEDA-SE à avaliação do(s) bem(ns), caso ainda não tiver sido feita, e 

após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestem.

 Decorrido o referido prazo, certifique-se e, em nada sendo requerido, 

DESIGNE-SE data para realização de hasta pública.

 EXPEÇA-SE edital para afixação no lugar de costume e publicação 

fazendo constar a existência de eventual ônus.
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 No prazo de 10 (DEZ) DIAS antes da realização do leilão, PROCEDA-SE à 

atualização do débito, bem como das custas processuais.

Em obediência ao que dispõe o art. 882 do NCPC, o leilão judicial deverá 

ser realizado, preferencialmente, por meio eletrônico. Restando 

inviabilizado, o ato será procedido na forma presencial nas dependências 

do fórum desta Comarca, observados os §§ 1º e 2º do mencionado 

dispositivo legal.

O executado será intimado do leilão por meio do seu advogado. Caso não 

tenha procurador constituído nos autos, será intimado por carta com aviso 

de recebimento, mandado, edital ou outro meio idôneo, nos termos do art. 

889, inciso I, do NCPC), bem como eventual coproprietário, meeiro ou titular 

de outro direito sobre o bem.

Poderão oferecer lance todas as pessoas físicas capazes e jurídicas 

legalmente constituídas, observadas as restrições prevista nos incisos do 

art. 890 do NCPC.

O lance mínimo será de 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 

do NCPC).

Serão admitidas propostas de parcelamento da arrematação, podendo o 

interessado apresentar, por escrito: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor não 

inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (NCPC, art. 895, incisos 

Ie II), sendo que a apresentação de proposta não suspenderá o leilão (art. 

895, § 6º, do NCPC).

 Em ambos os casos supracitados, a entrada será de, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) do lance à vista (comprovada em 24 (vinte e 

quatro) horas) e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, corrigidas 

pela taxa SELIC, a serem depositadas mediante guia própria vinculada ao 

feito originário (NCPC, art. 895, § 1º, 1ª parte).

O arrematante deverá ser cientificado de que, no caso de arrematação 

com pagamento parcelado, tratando-se de bem imóvel, este ficará 

hipotecado como forma de garantia da execução até o pagamento da 

última parcela, bem ainda, tratando-se de bem móvel, este deverá ser 

garantido por meio de caução idônea (NCPC, art. 895, § 1º, 2ª parte).

 A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva expressa, 

constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

como indenização pelo retardamento da execução (NCPC, art. 895, § 4º).

O pagamento à vista deverá sempre prevalecer sobre as propostas de 

pagamento parcelado (NCPC, art. 895, § 7º).

Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda direta do bem, 

observando-se as regras já fixadas, inclusive os preços mínimos, bem 

ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias para os leiloeiros promoverem a 

venda direta do bem; b) O pagamento do móvel poderá ser realizado de 

forma parcelada, desde que respeitadas as regras anteriormente fixadas 

para tanto; e c) O pagamento das parcelas deverá ser feito mediante 

depósito judicial em conta vinculada ao processo originário.

Ainda, inviabilizada a venda direta do bem, propostas de compra por 

valores inferiores a esses balizamentos poderão ser submetidas à 

apreciação judicial para provimento específico.

Terminada arrematação, os leiloeiros deverão proceder à imediata 

lavratura do auto de ocorrência (art. 901 do NCPC).

Efetuado o depósito judicial ou prestadas as garantias pelo arrematante, 

bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais 

despesas da execução, EXPEÇA-SE a ordem de entrega do bem móvel ou 

a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 

imissão na posse (art. 901, § 1º, do NCPC), observado o prazo previsto no 

art. 903, §§ 2º e 3º, do NCPC.

A carta de arrematação deverá conter a descrição do imóvel, com 

remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, cópia do 

auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, 

além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (art. 

901, § 1º, do NCPC).

 EXPEÇA-SE o necessário de forma a se INTIMAR as partes e NOTIFICAR 

os leiloeiros nomeados.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88448 Nr: 1665-56.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA ALBANO, ERONICE ERNESTINA DA SILVA 

ALBANO, JOCENIR ALBANO, WANDERLÉIA APARECIDA ALBANO, 

ANTONIO GONZAGA ALBANO - Espólio de, MARIA APARECIDA ALBANO, 

JANILSON SILVA ALBANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-a/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91596 Nr: 367-92.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARINA COMÉRCIO E CONSIGNAÇÃO DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:MT 3.065, LETICIA PEREIRA - OAB:MT 18.291, RAFAEL COSTA 

BERNARDELLI - OAB:13.411-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

Traslade-se cópia do decisório para os autos de nº 806-06.2015.811.0009 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 297 de 660



(Código 92232), nº 1520-63.2015.811.0009 (Código 93281), nº 

1522-33.2015.811.0009 (Código 93283), nº 2327-83.2015.811.0009 

(Código 94419) e nº 3732-91.2014.811.0009 (Código 90988), todos em 

trâmite perante a Segunda Vara desta Comarca e para os autos de nº 

367-92.2015.811.0009 (Código 91956), em trâmite neste Juízo.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93099 Nr: 1392-43.2015.811.0009

 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: Altivia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 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.: 96828 Nr: 3735-12.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRALELETRO LTDA - ME, PEDRO 

AUGUSTO DE MELO NETO, RUFINA SCHMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO MACIEL - 

OAB:5983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro para buscas de endereço da parte contrária.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud e Siel), a fim de viabilizar a sua 

citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 

sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88884 Nr: 2005-97.2014.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, 

QUATRO MARCOS LTDA, JORGE ABRAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: laurindo Leite Júnior - 

OAB:OAB/SP 173.229, LEANDRO MARTINHO LEITE - OAB:174082

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução fiscal entre as partes em epígrafe.

Às fls. 85/86, a parte exequente informou o cancelamento da CDA e 

requereu a extinção da ação.

É o que tinha para relatar.

Fundamento e DECIDO.

Na forma do art. 26 da Lei n. 6.830/80, se antes da decisão de primeira 

instância a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a 

execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

 Pois bem.

Sem maiores delongas, no caso em voga, a CDA que instruía o presente 

executivo foi cancelada, sendo de rigor a extinção da ação em testilha.

Ante o exposto, com espeque no art. 26 da Lei n. 6.830/80, JULGO 

EXTINTA a presente ação de execução fiscal.

DESCABE condenação ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios de sucumbência, conforme o dispositivo legal mencionado 

adrede.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 24215 Nr: 794-12.2003.811.0009

 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: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDSEd

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte requerente para pugnar o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35158 Nr: 2253-78.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA ANTUNES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MORAES DE JESUS - 

OAB:MT 9479-A

 Vistos.
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Ante o teor da decisão proferida nos autos em apenso, conforme cópia 

que segue em anexo, na qual o Juízo deferiu a suspensão da averbação 

premonitória e da penhora efetivadas sobre o bem imóvel de matrícula nº. 

13.691, do 1º CRI de Colíder-MT, INTIME-SE a parte exequente para, em 

cinco (5), pugnar pelo que entender conveniente.

No mais, CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto ao decurso do prazo de 

citação por edital (fl. 167), bem como a respeito de eventual manifestação 

da parte executada.

Após, à conclusão para novas deliberações.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 101358 Nr: 3145-98.2016.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Cesar Pereira 

Martins Junior - OAB:MT 22.241/O, DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

DEFIRO os pedidos insertos no petitório de fls. 37/38.

Assim, DETERMINO, via sistema RENAJUD, o bloqueio e a penhora de 

veículos automotores registrados no CPF da parte executada.

 Ainda, DETERMINO a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome da 

parte executada, por meio da Central Eletrônica de Integração e 

Informação – CEI e a busca via sistema INFOJUD, das últimas três 

declarações de imposto de renda da parte executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

PERMANEÇAM os autos em gabinete para efetivação da consulta.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84192 Nr: 1581-89.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação à execução oposta pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS em desfavor da parte impugnada.

Devidamente intimada, a parte impugnada concordou com os cálculos 

apresentados pela parte impugnante.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, e determino 

o prosseguimento da execução com base na memória de cálculo 

elaborada pela impugnante, que HOMOLOGO, devendo ser ela atualizada 

em razão do lapso temporal decorrido.

SOLICITE-SE o 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 Regional Federal da 1ª Região, em 

consonância com as disposições contidas nos artigos 535, § 3º, inciso I e 

910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da CRFB/88, observando-se, no 

que couber, as disposições do art. 443, § 1º, § 2º e § 3º, da CNGC, tudo 

devidamente instruído com cópia das peças necessárias.

Condeno a parte impugnada ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação ou do proveito econômico obtido (inciso I, 

do § 3º, do art. 85, do NCPC), ainda que não tenha havido resistência (§ 

1º, do art. 85, do NCPC). Mas, com o deferimento 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.

Deixa-se de remeter os autos à instância superior para reexame 

necessário, na dispensa do inciso I, § 3º, do art. 496, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, bem como requerer o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 108475 Nr: 3497-22.2017.811.0009

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR LEOPOLDINO DA SILVA, FABIANO LIMA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA ANTUNES PINHEIRO, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR FIABANE - OAB:19939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937-MT, CARLOS MORAES DE JESUS - OAB:MT 9479-A, 

IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A, JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos autores-embargantes 

contra a decisão de fl. 38, sob o argumento de que ela foi omissa, vez que 

não se pronunciou sobre o pedido de tutela de urgência pleiteado na 

inicial.

É o que merece registro.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração 

têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir 

omissão e corrigir erro material.

Inicialmente, impende esclarecer que a omissão a que se prestam a sanar 

os embargos de declaração é aquela relacionada à ausência de 

apreciação dos pedidos formulados pelas partes, a obscuridade consiste 

na falta de clareza na fundamentação e a contradição da decisão 

corresponde aos fundamentos do próprio julgado, jamais a contrariedade 

à lei, ao entendimento do Juízo ou da parte, muito menos à prova dos 

autos.

Sem maiores, no caso presente, vejo que assiste razão ao embargante, 

uma vez que o Juízo, ao receber a inicial de embargos de terceiro (fl. 38), 

não se pronunciou sobre pedido expresso de tutela de urgência pleiteado 

na peça vestibular, sequer para postergar a análise do pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, bem 

como DOU PROVIMENTO para suprir o vício apontado.

Passo a apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Pois bem. Sustentam os embargantes que o bem imóvel matrícula nº. 

13.691, do 1º CRI de Colíder, penhorado nos autos da execução em 

apenso, não pode ser constrito para satisfazer o crédito exequendo 

daquela ação, porquanto o embargante Josimar Leopoldino já o havia 

adquirido da executada Izabel Cristina Antunes Pinheiro em data anterior a 

penhora do bem, razão pela qual pleiteia a suspensão das constrições 

incidentes sobre o referido imóvel.

Compulsando os autos, verifico, conforme cópia da matrícula às fls. 20/22, 

que o imóvel penhorado é de propriedade da executada Izabel e de seu 

esposo Aminadab José Gabriel Pinheiro da Silva, inexistindo qualquer 

registro de transferência do domínio aos embargantes.

Todavia, às fls. 23/25, fora acostada escritura pública de compra e venda, 

lavrada em 21/01/2005 – portanto, anterior ao início da execução que deu 

origem a penhora –, por meio da qual Izabel e Aminadab venderam o 

imóvel objeto do litígio para José Valmir Sanches. Consta também, às fls. 

26/28, contrato particular de compra e venda, lavrado em 01/06/2010, por 

meio do qual José Valmir e sua esposa vendem o imóvel para o ora 

embargante Josimar Leopoldino da Silva.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 84) consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que é admissível a oposição de embargos de 
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terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de 

compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Todavia, no caso presente, os embargantes não fundamentam sua 

pretensão em alegação de posse, mas efetivamente de propriedade do 

imóvel.

Neste senda, não se vislumbra dos autos qualquer documento formal que 

corrobore a pretensão dos embargantes. É que a efetiva transferência de 

propriedade de bens imóveis somente se ultima mediante o registro do 

título translativo no Registro de Imóveis, tendo em vista o disposto nos 

artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.

 Necessário reconhecer, porém, segundo entendimento jurisprudencial 

dominante, que o simples recebimento dos embargos de terceiro acarreta 

a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos 

embargos, por força do disposto no artigo 678, caput, do CPC, in verbis:

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.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. 1. O recebimento da petição 

inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da 

execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. 

Precedentes . 2. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

24/02/2017).

Esse entendimento fundamenta-se na redação do art. 678 do CPC, acima 

transcrito, o qual, de forma categórica, impõe ao juiz a suspensão das 

medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos se 

reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse do bem.

Ressalvado o entendimento em contrário deste subscritor, tal 

reconhecimento já fora auferido neste feito quando do recebimento da 

inicial (fl. 38), visto que é requisito da petição de embargos de terceiro que 

o embargante faça prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da 

qualidade de terceiro, a teor do disposto no art. 677 do CPC.

Assim, não atribuída ao Juízo discricionariedade na suspensão das 

medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, 

merece guarida o pedido formulado pelo embargante, a fim de que sejam 

suspensas a averbação premonitória e a penhora do imóvel registrado na 

matrícula n. 13.691 em discussão.

Ante o exposto, DEFIRO a suspensão da averbação premonitória e da 

penhora efetivadas sobre o bem imóvel de matrícula nº. 13.691, do 1º CRI 

de Colíder-MT, referentes ao processo de execução nº. 

2253-78.2005.811.0009 (código: 35158).

OFICIE-SE ao Cartório competente para cumprimento.

No mais, CUMPRA-SE o despacho de fl. 38.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 90355 Nr: 3248-76.2014.811.0009

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDC, YVSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido inserto no petitório de fl.85, para determinar, via sistema 

INFOJUD, à consulta de novo endereço da parte executada Antônio 

Pereira Cristo.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001122-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte, da juntada da decisão do recurso 

encaminhado ao TRF, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO 

LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000394-24.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. ARRUDA PLACIDO - ME (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO 

PRAZO LEGAL, PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA, A FIM DE DAR CUMPRIMENTO DO MANDADO A SER 

EXPEDIDO, através da emissão da guia no site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o ,  e n d e r e ç o  w w w . t j m t . j u s . b r , 

S e r v i ç o s - > G u i a s - > D i l i g ê n c i a s  ( o u 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), comprovando nos 

autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido o 

PERÍMETRO REFERENTE AO ENDEREÇO a ser diligenciado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002214-73.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. N. M. -. S. N. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT16285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. B. D. S. -. M. (REQUERIDO)

J. P. B. D. S. (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 Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 118739 Nr: 1875-34.2019.811.0009

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduy Mello de Souza - 

OAB:MT 30589

 Vistos etc.

Tendo em vista que, após a realização da audiência, não fora possível 

efetuar a carga do presente feito à Secretaria pelo Sistema Apolo para 

que a parte, na data de hoje, pudesse fazer carga a fim de apresentar 

defesa prévia, vez que aparece a seguinte mensagem: “Envio de 

processo com andamento de abertura ou de baixa somente podem ser 
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efetuado pela lotação do processo”.

Desse modo, foi aberto um chamado SDM Informática junto à Central de 

Atendimento, na tentativa de solucionar o problema, conforme anexo, com 

êxito no final do expediente de hoje.

Assim, a fim de evitar prejuízos à parte, DETERMINO que a contagem do 

prazo de 03 (três) dias para apresentação de defesa prévia, inicie-se 

partir da intimação via DJE.

Às providências.

Colíder/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119124 Nr: 2121-30.2019.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CTDDDCEADC, CBDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA RODRIGUES 

RAMIRO - OAB:MT23761, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB:16.045/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO das Advogadas da parte requerida da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos, a seguir transcrita:"Vistos, 

etc.(...) Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Colíder/MT, 17 de dezembro de 2019. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96236 Nr: 3431-13.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS, 

DARÇO SEBASTIÃO DE ALMEIDA, DEIVID KANEY DE SOUZA REIS, 

WANESSA OLIVEIRA NOGUEIRA, EDERSON ALVES DA SILVA, 

DIEFERSON DA SILVA, PATRICIA DO NASCIMENTO DE ALMEIDA, 

ANDERSON MATIAS DOS SANTOS, ALEX JUNIOR BARROS MACHADO, 

ARLINDO PEREIRA DE SOUZA, EBERSON CORREIA DE CAMPOS, 

EMERSON JOSÉ COSTA HARTMANN, NAIARA LEÃO RIBEIRO, CLEYA 

TEIXEIRA DE SOUZA, DEIVID MATIAS DOS SANTOS, VANDERLEI RAMOS 

DA CRUZ JUNIOR, FRANCINALDO SANTOS DO VALE, VALDOMIRO 

ANTONIO KRASUCKI, VLADEMIR MATHIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NATAL PIO - 

OAB:110055, ANGELITA KEMPER - OAB:15090, MAURICIO RICARDO 

ALVES - OAB:15.523/MT, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº. 3431-13.2015.811.0009 – Código nº. 96236DecisãoVistos, etc. 

(...). I – A competência da Justiça Federal na tutela dos bens, serviços e 

interesses de Empresa Pública Federal abarca a Caixa Econômica - CEF, 

por sua própria natureza. II - In casu, a prática de furtos qualificados 

mediante fraude relacionados às contas de diversos banco, dentre eles 

da Caixa Econômica Federal implica lesão à bens, serviços ou interesses 

da União, de modo que compete à Justiça Federal o processamento e 

julgamento do feito, nos termos do art. 109 , IV , da CF . III – Havendo 

aparente conexão entre os delitos de competência federal e estadual, 

devem os autos serem remetidos para a Justiça Federal. Súmula 122/STJ. 

IV - O parecer do d. Ministério Público Federal é no sentido do provimento 

do presente recurso. Recurso ordinário provido para reconhecer a 

competência da Justiça Federal. (STJ – RHC 36653 RJ 2013/0093301-1, 

Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 18/06/2015, T5 – 

Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 25/06/2015) (Grifei)Diante disso, 

considerando as razões expostas, acolho a preliminar suscitada pela 

defesa e DECLINO da competência em favor da Subseção Judiciária de 

Sinop/MT. Procedam-se às baixas e anotações necessárias.Às 

providências.Cumpra-se.Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-03.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS ANCIUTTI OAB - 150.310.559-87 (REPRESENTANTE)

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000257-03.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

ANCIUTTI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 26/03/2020 Hora: 13:15 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000259-70.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO ROCHA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000259-70.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EVERALDO 

ROCHA DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON FRANCISCO 

DONINI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 13:30 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000726-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON ROBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE AUTOPECAS COLIDER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 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 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

(id. 28683776), no prazo legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Ato Ordinatório Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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Processo Número: 1000803-92.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS REMI GERMANN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 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 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

(id. 28938964), no prazo legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001915-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY THAIS GEHLEN BIOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 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 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r e n t e ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado 

(id. 28672305), no prazo legal. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94351 Nr: 2280-12.2015.811.0009

 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: JFM, LIZETE MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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) 

p a r t e ( s )  r e q u e r e n t e ( s )  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, manifestar-se, no prazo 05 (cinco) dias, quanto ao valor 

vinculado aos autos, conforme demonstrado no extrato às fls. 210/211.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-82.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1000115-82.2020.8.11.0046. 

EXEQUENTE: ENEDIR HENRIQUE PALHARIM EXECUTADO: ANTONIO 

CARLOS FERREIRA Vistos em substituição. Intime-se o autor para o fim de 

comprovar a hipossuficiência de recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, 

CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolher as devidas custas processuais 

em 15 (quinze) dias. Cientifique-se na oportunidade o autor que o não 

cumprimento do item acima em trinta dias, acarretará no julgamento sem 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 06 de fevereiro 2020. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113058 Nr: 6549-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODAIR JOSÉ ARRUDA, Cpf: 

03290361659, Rg: 090529, Filiação: Elvira Rodrigues Arruda e Sebastião 

Leonel de Arruda, data de nascimento: 14/05/1976, brasileiro(a), natural 

de Patinha-MG, cabeleireiro, Telefone 65 99615-9366. 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: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado 

ODAIR JOSÉ ARRUDA, pela prática do delito de lesão corporal, tipificado 

no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.Tendo 

por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a 

individualização da pena do condenado.Quanto à culpabilidade verifica-se 

normal a reprovabilidade da conduta. Quanto aos antecedentes não se 

verifica nenhum registro nos autos, pelo que, é tida como medida 

favorável com relação ao acusado. Quanto à conduta social não verifico a 

presença de nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa 

que provoque instabilidade social. Quanto à personalidade do agente 

também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não 

há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente. Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se 

mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias elas 

foram as normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as 

normais. Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser 

considerado reprovável.Logo, considerando que as circunstâncias 

judiciais são em sua totalidade favoráveis, fixo a pena-base no mínimo 

legal previsto para o delito, isto é, em 03 (três) meses de 

detenção.Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes)Não vislumbro 

circunstância agravante ou atenuante.Causas de aumento ou diminuição 

de penaNão há nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena 

presente  nes tes  au tos ,  razão pe la  qua l  de ixo  de 

considerá-las.Indenização Por Dano MoralReferente ao pedido de 

indenização por danos morais em favor da vítima, tenho que o Ministério 

Publico é parte legitima para solicita-la, ademais como já mencionado há 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 302 de 660



grande necessidade em se coibir crimes desse caráter, sendo assim com 

fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno o 

réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de 

indenização.Sendo assim, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de 

detenção, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, com 

fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal e ao pagamento 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como valor mínimo para reparação dos 

danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela 

ofendida.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, 

por ser este pobre na forma da lei. Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) lance o 

nome do réu no rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução definitiva 

do condenado. c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

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, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 02 de setembro de 2019

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130779 Nr: 6529-84.2018.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEIDIANE DE OLIVEIRA, Cpf: 

70761407138, Filiação: Maria Lucia de Oliveira, data de nascimento: 

15/01/1997, natural de Campo Novo do Parecis-MT, solteiro(a), do lar, 

Telefone 66 999380292 e atualmente em local incerto e não sabido EDVAN 

MACHADO DOS SANTOS, Cpf: 48859982391, Rg: 29644445, Filiação: 

Maria José Machado Santos e João Cândido Santos, data de nascimento: 

13/07/1971, brasileiro(a), natural de Buriti-MA, solteiro(a), Telefone 

65-9996-8199. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 27 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104215 Nr: 2724-60.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TORQUATO FERNANDES 

COTA - OAB:558-A/RO

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALDOIR GIONGO. 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: Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

base no art. 487, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 

30% do salário mínimo vigente ao tempo de cumprimento da obrigação, 

sem prejuízo do 13º (décimo terceiro) salário, férias, horas extras, 

adicionais, valor esse que deverá ser depositado e/ou transferido, até o 

dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária em nome da genitora da 

menor, acrescido de 50% (cinquenta por centos) dos gastos 

extraordinários com saúde, vestuário e gastos escolares.Defiro a guarda 

da menor a requerente, bem como o direito de visitas de forma 

livre.Lavre-se o termo de guarda definitiva.Ciência ao MPE e à DPE.Sem 

custas.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 10 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 3712-13.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILENE SANTOS DE MOURA, Cpf: 

03912896160, Rg: 22542175, Filiação: Geni Santos Moura, data de 

nascimento: 23/04/1983, brasileiro(a), natural de Diamantino-MT, 

separado(a) judicialmente, Telefone 99685-0144. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 24 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140669 Nr: 4349-61.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRA CARDOSO DA SILVA, 

Rg: 1501583-1, Filiação: Julia Bruna da Silva e Laurindo Cardoso Rocha, 

data de nascimento: 13/08/1965, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, 

convivente, do lar, Telefone (65) 99346-9217. 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: Tendo em vista que as medidas protetivas já foram deferidas 
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nos presentes autos, julgo PROCEDENTE a presente ação em relação às 

medidas de proteção já aplicadas.Entretanto, considerando que a 

requerente não possui mais interesse pela aplicação das medidas 

protetivas, tenho por revogadas as respectivas medidas de proteção 

aplicadas e, por consequência, determino o arquivamento do presente 

feito, mediante as anotações e baixas necessárias.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 24 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137550 Nr: 2884-17.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISLAINE LOPES FONSECA, Cpf: 

04812570123, Rg: 20718438, Filiação: Creuza Lopes da Fonseca e Carlos 

Alberto da Fonseca, data de nascimento: 23/03/1996, brasileiro(a), natural 

de Colorado do Oeste-RO, solteiro(a), Telefone 99968-7914. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 24 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95789 Nr: 4710-83.2016.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKO JONES SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELA MARIA DOS SANTOS, 

brasileiro(a), Telefone (65) 99800-7005. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 24 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133236 Nr: 934-70.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPJCDC-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALÉRIA DA SILVA, Cpf: 02577113170, 

Rg: 1982323-1, Filiação: Leia Martins da Silva e José Luiz da Silva, data de 

nascimento: 27/07/1988, brasileiro(a), natural de Glória de Dourados-MS, 

separado(a) judicialmente, empregada doméstica, Telefone (65) 9 

9618-4818. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Com a vida dos 

autos principais, determino o traslado das principais peças.Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 24 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134014 Nr: 1275-96.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA MARTINS DE SOUZA, Cpf: 

02705401130, Rg: 19694814, Filiação: Rita Martins de Souza, data de 

nascimento: 16/04/1986, brasileiro(a), natural de Vilhena-RO, convivente, 

seviços gerais, Telefone 65 9682-5047. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 24 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135097 Nr: 1721-02.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALICE FERNANDES CATRINK, Cpf: 

07184435192, Filiação: Adriana Fernandes Damaraes e Luiz Carlos 

Catrink, data de nascimento: 14/05/2003, brasileiro(a), natural de 

Comodoro-MT e atualmente em local incerto e não sabido JUNIOR 

CARRARO, 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. .

Sentença: Vistos.Trata-se de pedido de providências solicitado pela 

autoridade policial visando aplicar medidas protetivas em favor de ALICE 

FERNANDES CATRINK, em face de JUNIOR CARRARO.As medidas 

protetivas em favor da vítima foram indeferidas, às fls. 22.Transcorreu 

prazo in albis para eventual interposição de recurso, conforme certidão de 

fls. 31.Decido.Em face do exposto, julgo INPROCEDENTE a presente ação, 

uma vez que não há relação de íntima de afeto nos termos do artigo 5º, III 

da Lei n. 11.340/2006, de forma que inaplicável a Lei Maria da Pena.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 24 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138654 Nr: 3376-09.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GISLAINE ROCHA FREITAS, Rg: 

24180300, Filiação: Ivani Rocha de Souza e Amilton Rodrigues de Freitas, 

data de nascimento: 08/05/1996, brasileiro(a), natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 065-99997-6755 e atualmente em 

local incerto e não sabido JOSUÉ MARCILIO BARBOSA, Rg: 2154225-2, 

Filiação: Rosana Marcilio Barbosa e Valdemar da Silva Barbosa, data de 

nascimento: 16/07/1995, brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, 

solteiro(a), açougueiro, supermercado ouro verde, Telefone (65) 

99973-2876. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 27 de janeiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137592 Nr: 2901-53.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANACISIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AMANACISIO PEREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 63908719291, Rg: 2846429-0, Filiação: Nadir Balbino Pereira e Joel 

Pereira, data de nascimento: 13/03/1980, brasileiro(a), operador de 

maquinas, Telefone 65 9 9910 4247. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. No que tange a 

defesa previa apresentada e o fato do requerido alegar que os 

acontecimentos narrados não são verídicos, saliento que analise de mérito 

do ocorrido será realizada na ação penal que é o meio hábil para tal 

investigação.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 04 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136783 Nr: 2582-85.2019.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEAN CARLOS SCHREINER, Cpf: 

96116692249, Rg: 1089651, Filiação: Ivete Rosani Fleck e Decio Luis 

Schreiner, data de nascimento: 06/01/1993, brasileiro(a), natural de 

Horizontina-RS, casado(a), desempregado, Telefone 065981034046. 

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: Tendo em vista que as medidas protetivas já foram deferidas 

nos presentes autos, julgo PROCEDENTE a presente ação em relação às 

medidas de proteção já aplicadas.Entretanto, considerando que a 

requerente não possui mais interesse pela aplicação das medidas 

protetivas, tenho por revogadas as respectivas medidas de proteção 

aplicadas e, por consequência, determino o arquivamento do presente 

feito, mediante as anotações e baixas necessárias.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MPE.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 04 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109541 Nr: 5131-39.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GESSI DE ASSIS ALMEIDA, Rg: 
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1128257-6, Filiação: Ana Modesta de Almeida e Manoel de Assis de 

Almeida, data de nascimento: 11/05/1976, brasileiro(a), natural de 

Vilhena-RO, casado(a), motorista, Telefone 99900-8642 e atualmente em 

local incerto e não sabido IVANI ALVES SANTOS ALMEIDA, Cpf: 

00987053183, Rg: 1658329-9, Filiação: Filhazinha Alves dos Santos e 

Espedito Santana dos Santos, data de nascimento: 15/06/1984, 

brasileiro(a), natural de Comodoro-MT, casado(a), Telefone 99806-7240. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KARLA JESSICA DA 

SILVA AGILAR, digitei.

Comodoro, 04 de fevereiro de 2020

Shirley Regina Ribeiro Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121339 Nr: 2629-93.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO o acusado VILSON DA SILVA PEREIRA, 

como incurso nas sanções art. 121, §2º, incisos II e IV (recurso que 

dificultou a defesa), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (contra 

a vítima Marilene Francalina da Silva); c/c 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 

14, inciso II; c/c artigo 73, caput, todos do Código Penal (contra a vítima 

Francislaine Campos Ribeiro), a fim de submetê-lo oportunamente a 

julgamento pelo Tribunal do Júri. Em atenção ao § 3º do art. 413, do CPP, 

MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO diante da permanência 

dos pressupostos da medida e fulcrado 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.Tendo em 

vista que a Dra. Marineusa de Oliveira n° 23.952-O, atuou nestes autos 

como defensora dativo, fixo em seu favor, o valor de 02 (dois) URH, pelo 

trabalho desempenhado nestes autos. Determino, por consequência, a 

expedição de certidão em favor da instituição, contendo o valor corrigido 

dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso. Oficie-se ao local de prisão do acusado comunicando-o 

sobre o teor desta decisão.Finalmente, nos moldes do art. 421, do mesmo 

diploma legal, preclusa a decisão de pronúncia, remeta-se os autos ao 

J u i z  P r e s i d e n t e  d o  T r i b u n a l  d o  J ú r i . À s 

providências.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se do 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121339 Nr: 2629-93.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Ante o exposto, com fundamento no contido no artigo 413 do Código de 

Processo Penal, PRONUNCIO o acusado VILSON DA SILVA PEREIRA, 

como incurso nas sanções art. 121, §2º, incisos II e IV (recurso que 

dificultou a defesa), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (contra 

a vítima Marilene Francalina da Silva); c/c 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 

14, inciso II; c/c artigo 73, caput, todos do Código Penal (contra a vítima 

Francislaine Campos Ribeiro), a fim de submetê-lo oportunamente a 

julgamento pelo Tribunal do Júri. Tendo em vista que a Dra. Marineusa de 

Oliveira n° 23.952-O, atuou nestes autos como defensor dativo, fixo em 

seu favor, o valor de 02 (dois) URH, pelo trabalho desempenhado nestes 

autos. Determino, por consequência, a expedição de certidão em favor da 

instituição, contendo o valor corrigido dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. Oficie-se ao local de 

prisão do acusado comunicando-o sobre o teor desta decisão.Finalmente, 

nos moldes do art. 421, do mesmo diploma legal, preclusa a decisão de 

pronúncia, remeta-se os autos ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri.Às 

providências.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se do 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30753 Nr: 1840-12.2009.811.0046

 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: ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER, 

ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARIA, ALVARINA JORNANI 

MARIA, SÉRGIO DAL PRÁ, SELOI DA SILVA MARIA, DULCE MARIA DAL 

PRÁ, ADNIR ROGÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerida para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 766-775.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32427 Nr: 615-20.2010.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR FUHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos em substituição.

Certifique-se se houve o trânsito em julgado do Acórdão proferido, fls. 

448/450.

Após, autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81655 Nr: 3802-60.2015.811.0046

 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: TENDE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos em substituição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por Tenda Transporte 

Ltda em face de Banco Bradesco S.A.

Manifestação da exequente em ref. 87 informando que concorda com o 

valor depositado pela requerida.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 
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II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Ademais, DETERMINO a confecção de alvará de levantamento em favor da 

exequente, consoante petição de ref. 87.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial.

 Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1833 Nr: 1225-27.2006.811.0046

 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: ELSON NOGUEIRA DE PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT, RUBENS FLORES BARBOSA - OAB:5951-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542, VALDIR SOARES - OAB:4595

 Vistos em substituição.

Abram-se vistas dos autos ao Município de Comodoro/MT para que se 

manifeste a respeito da petição de fls. 364/365.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21375 Nr: 2408-33.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGIL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ELODIO FERRARI FABIAN, JOÃO 

BONATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 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 a parte exequente para indicar bens a 

serem penhorados, uma vez que o valor bloqueado foi insuficiente para 

satisfazer o débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34243 Nr: 2428-82.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEITOR DE AZEVEDO VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Vistos em substituição.

Defiro os requerimentos ministeriais.

Dessa forma, determino que a testemunha Rosineide Ferreira de Souza 

carreie aos autos endereço e forma de contato com sua filha Thais Rosa 

de Oliveira, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, determino a condução coercitiva das testemunhas Jair e Marli para 

audiência de instrução que designo para o dia 15 de abril de 2020, às 

13h30min, oportunidade que será procedido, também, o interrogatório do 

réu.

Com a apresentação do endereço, vistas ao Ministério Público.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40718 Nr: 1732-75.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PEDRO BASGAL, ELSON NOGUEIRA 

DE PÁDUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos em substituição.O representante do Ministério Público ofereceu 

denúncia em desfavor de ELSON NOGUEIRA DE PÁDUA e VALMIR PEDRO 

BASGAL, a qual foi devidamente recebida.Citado, o denunciado VALMIR 

PEDRO BASGAL 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 VALMIR, 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 25 de março de 2020, às 13h30min, 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 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.Em relação ao denunciado Elson Nogueira de Pádua, 

verifico a juntada de certidão de óbito nos autos de código 1833, desta 

Comarca, à fl. 356 (em anexo).Desta feita, vistas ao Ministério Público para 

que se manifeste.Expeça-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63210 Nr: 1335-79.2013.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BATISTA MEDEIROS DA COSTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO YUDI TAKADA - 

OAB:SP/318.041, VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL - OAB:SP/319410

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte executada para, querendo, 

opor embargos, conforme Decisão de fls. 120.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 132311 Nr: 575-23.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, tendo em vista que a juntada de ref. 140 se refere à pessoa 

diversa do presente feito, determino o seu desentranhamento, devendo 

este ser juntado ao seu respectivo processo.

Ainda, nos termos do art. 316, paragrafo único, do CPP, mantenho a prisão 

do denunciado Paulo Sérgio Batista da Silva, pois ainda resta presente o 

requisito da garantia da ordem pública, aplicação da lei penal (ante o fato 

da tentativa do denunciado de foragir desta Comarca), bem como pela 

gravidade do delito perpetrado (confessado pelo denunciado nesta 

solenidade).

Oficie-se o juízo da Terceira Vara Criminal de Pontes e Lacerda-MT para 

que proceda com o envio da missiva expedida devidamente cumprida, ante 

a informação de que a audiência de instrução designada já foi realizada.

Após, vistas às partes para alegações finais.
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Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000229-89.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIONITA MOREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

EPAMINONDAS TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA (HERDEIRO)

MARLENY TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

JOSE CARLOS DA SILVA (HERDEIRO)

TAUANA PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

MUNICIPIO DE COMODORO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

DOUGLAS GENECY PEREIRA DA SILVA (HERDEIRO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LENILDA TEIXEIRA DA SILVA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1000229-89.2018.8.11.0046. 

REQUERENTE: ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA INVENTARIADO: RESIONITA 

MOREIRA DA SILVA VISTOS. De proêmio, a expedição de ofício para 

busca de bens do “de cujus” é medida excepcional. Todavia, o juízo pode 

impulsionar o processo de inventário, realizando consulta pelo Sistema 

Bacenjud e Renajud para saber sobre a existência de conta bancária em 

nome do “de cujus”. Deste modo, DEFIRO o pedido apresentado pela 

Fazenda Pública consistente na busca de bens do “de cujus” nos 

sistemas Bacenjud e Renajud. Certifique se todos os herdeiros foram 

citados dos termos da presente demanda. Em caso, negativo, FACULTO o 

prazo de 30 (trinta) dias para o requerente apresentar o novo endereço 

dos herdeiros ainda não citados. Certifique se todas as Fazenda Públicas 

foram intimadas do teor da presente demanda. Intime-se a inventariante 

por meio de seu defensor para no prazo de 30 (trinta) dias apresentar a 

GIA-ITCD eletrônica emitida pela PGE/MT ou declaração de isenção 

consoante manifestação. Com a juntada da respectiva, intime-se o 

inventariante para apresentar as últimas declarações, ocasião em que 

deverá aditar as primeiras declarações atribuindo valor aos bens do 

espólio, bem como apresentar plano da partilha em 30 (trinta) dias. Com a 

juntada do referido plano de partilha, intimem-se todos (credores do 

espólio, herdeiros, inclusive as Fazendas Públicas) para manifestarem, 

caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias e, depois de decorrido 

o prazo, certifique-se e não havendo impugnações, voltem-me conclusos 

para deliberação da partilha. Cumpra-se. Comodoro/MT, 05 de dezembro 

de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001255-25.2018.8.11.0046

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:

MARIZETE DE JESUS CARDOSO (EXECUTADO)

MARCIO DE MATOS ANDRADE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001255-25.2018.8.11.0046. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO 

SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL EXECUTADO: 

MARCIO DE MATOS ANDRADE, MARIZETE DE JESUS CARDOSO Vistos. 

Tendo por norte que, no caso do bloqueio de numerários via sistema 

BACENJUD, esse se perfaz em várias contas bancárias do mesmo titular, 

indistintamente, o que gera, em alguns casos excesso na penhora, com 

bloqueio de quantia superior à pleiteada, com fundamento no artigo 805, do 

CPC, determino que o exequente indique qual ou quais instituições 

financeiras requer a penhora. Intime-se o(a) exequente para que, de 10 

(dez) dias proceda como acima determinado, sob pena de suspensão do 

processo pela frustração da execução. Cumpra-se. Comodoro/MT, 06 de 

dezembro de 2019. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001331-49.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BATISTA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Fica a parte autora intimada a comprovr o 

pagamento da guia de diligência, conforme requerido. Comodoro - MT, 6 de 

fevereiro de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001448-40.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

André Cheremeta (REU)

Wilson Cheremeta (REU)

W. CHEREMETA MECANICA AGRICOLA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA OAB - RO8385 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Intimem-se as partes por meio de seu (s) 

advogado (s) constituído (s) /presentante (s), mediante publicação no 

diário da justiça eletrônico/REMESSA, para que em 05 (cinco) dias [art. 

218, §1º, CPC] especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas. 

Comodoro - MT, 6 de fevereiro de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001305-51.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA PEREIRA DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REU)

Detran-MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO INTIMAÇÃO Intimem-se as partes por meio de seu (s) 

advogado (s) constituído (s) /presentante (s), mediante publicação no 

diário da justiça eletrônico/REMESSA, para que em 05 (cinco) dias [art. 

218, §1º, CPC] especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando de forma fundamentada a necessidade de realização destas. 

Comodoro - MT, 6 de fevereiro de 2020. NICHOLAS SELZLER KLAHOLD 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001699-24.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COMODORO (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE ANTONIO GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1001699-24.2019.8.11.0046. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE COMODORO EXECUTADO: ALEXANDRE 

ANTONIO GOMES Vistos. I - DETERMINO que seja procedida a citação da 

(s) parte (s) executada (s) por Aviso de Recebimento (AR) na forma do 

art. 8º, inciso I, da LEF, para no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida, 

com os acréscimos legais, ou oferecer bens à penhora, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantir a execução. 

II - Caso reste frustrada a citação pelo correio, intime-se o Exequente para 

apresentar novo endereço da (s) parte (s) executada (s) no prazo de 15 

(quinze) dias - mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos. III - Pugnando 

pela citação por mandado, cumpra-se conforme requerido SEM 

NECESSIDADE de recolhimento de diligência. Embaso-me na decisão 

monocrática da ministra LAURITA VAZ que assim dispôs “in verbis”: 

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 2.899 - MT (2017/0159664-5). [..] Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido formulado às fls. 03/08 e, por consequência, 

DETERMINO a expedição de ofício às Varas e Magistrados do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso recomendando a observância das 

normas atinentes à verba indenizatória que visam cobrir as despesas de 

deslocamento dos Oficiais de Justiça nos processos que envolvem a 

Fazenda Pública." (fls. 46-48). O mandado de segurança impetrado, na 

origem, pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso 

requereu o pagamento prévio de verba para o cumprimento de diligências 

em ações ajuizadas pela Fazenda Pública. O julgado proferido na referida 

impetração, e que se pretende suspender com o presente pedido de 

contracautela, deferiu a liminar determinando que o estado faça o depósito 

prévio da aludida verba. Da leitura dos pedidos de providência acima 

transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais 

de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.º 10.334/2015, foi efetivado 

justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na 

ações ajuizadas pela Fazenda Pública. Nesse contexto, o deferimento da 

liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das 

diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso 

pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à 

economia pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para suspender os 

efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança 

n.º 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. 

Comunique-se, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 14 de 

julho de 2017. MINISTRA LAURITA VAZ Presidente (Ministra LAURITA 

VAZ, 01/08/2017). Desta feita, DETERMINO que o presente requerimento 

seja cumprido em 10 (dez) dias pelo Oficial de Justiça nos moldes do art. 

372, C.N.G.C./MT e desde que não tenha sido fixado prazo diverso pela 

Central de Mandados. IV - Se necessário, expeça carta precatória para 

tanto. V – Isenção legal do pagamento de emolumentos, despesas e 

custas ex vi legis. VI - Fixo honorários de sucumbência no valor de 10% 

(dez por cento) do débito ora cobrado. Em caso de pronto pagamento, os 

honorários serão reduzidos pela metade, nos termos do art. 827, §1º, 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99896 Nr: 803-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA VIEIRA DE OLIVEIRA, MARGARETE 

DALCIN, ÉLIO PAZINATTO, LUCIA MALHEIROS DE OLIVEIRA PAZINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3.606/MT, MARCOS ROBERTO VALENTIM - OAB:16738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento e posterior 

comprovação nos autos, do valor respectivo ao mandado de intimação, 

conforme decisão de ref. 41, dos autos do processo em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131034 Nr: 6644-08.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON NUNES DOS SANTOS, MIRELY 

RAYLENY DURAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA 

- OAB:11343-B/MT

 Tendo em vista a juntada de alegações finais pelo Ministério Público, 

IMPULSIONO o presente feito com a finalidade de intimar a parte ré, para 

no prazo de 05 dias, apresentarem as suas alegações finais, conforme 

determinado no despacho de ref: 97.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 1114-53.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINART FERREIRA DIAS, CONCEIÇÃO 

APARECIDA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: amanda pires costa - 

OAB:18614 mt, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A/MT, ANDREI SIQUEIRA SANTOS - OAB:17698 MT, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:18032-A, MARIA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra o despacho de fl. 302.

Após, intimem-se as partes, para manifestarem-se, para requererem o que 

entenderem de direito, dentro do prazo de 05(cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Comodoro/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22978 Nr: 480-13.2007.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ILTON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 VISTOS.

Indefiro o pedido de fl. 124, tendo em vista a legitimidade do Ministério 

Público em executar a pena de multa nos termos do art. 164, e seguintes 

da LEP.

 No mais, vistas ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29890 Nr: 946-36.2009.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA PARAGUA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 Impulsiono o presente feito intimando a parte executada para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 137/141, no prazo legal.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33143 Nr: 1329-77.2010.811.0046

 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 MARLI RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, RANULFO DE AQUINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Gabriela Leite 

Heinsch, contra sentença proferida alegando ocorrência de omissão, 

requerendo sua reforma, fls. 126/128.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a omissão apontada.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, II do CPC, fazendo constar a seguinte alteração na sentença de fl. 

125:

 “Determino a expedição de oficio ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca para a competente averbação da usucapião reconhecida nos 

autos, com a outorga da propriedade do imóvel a parte requerente, 

mantendo a vigência do beneficio de auxílio-doença até a reabilitação 

profissional do autor.

 Outrossim, determino a fixação de honorários advocatícios em favor da 

causídica Gabriela Leite Heinsch OAB/MT nº 12.845, em 01 URHs, 

somando assim 02 URHs’’.

 No mais, permanece a sentença nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35502 Nr: 197-48.2011.811.0046

 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, ADEMIR 

ROSTIROLLA, VIVIENE BARBOSA SILVA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:MT/8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, JULIANA DOS 

REIS SANTOS - OAB:13479-B/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 VISTOS.

Diante da certidão retro, revogo a nomeação do leiloeiro anterior e NOMEIO 

os leiloeiros Srs. José Pedro Araújo e Wellington Martins Araújo, matrículas 

65 e 61/2009 da FAMATO, respectivamente, devendo, ser designada data 

para alienação do bem avaliado conforme disponibilidade dos leiloeiros, 

que deverão ser intimados via e-mail, araujoleilores@gmail.com, telefone: 

(65) 99997-1717, ou ainda por AR, Endereço: Rua Custodio de Melo, nº 

630, Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP 7830000.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36958 Nr: 1657-70.2011.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COUROESTE IND. E COMÉRCIO, 

IMPORTANÇÃO E EXPORTAÇÃO, RUBENS ARRUDA ZARATE, WALMIR 

VIEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GOMES RIBEIRO - 

OAB:2220

 VISTOS.

Diante da certidão retro, revogo a nomeação do leiloeiro anterior e NOMEIO 

os leiloeiros Srs. José Pedro Araújo e Wellington Martins Araújo, matrículas 

65 e 61/2009 da FAMATO, respectivamente, devendo, ser designada data 

para alienação do bem avaliado conforme disponibilidade dos leiloeiros, 

nos termos da decisão de fl. 56, devendo ser intimados via e-mail, 

araujoleilores@gmail.com, telefone: (65) 99997-1717, ou ainda por AR, 

Endereço: Rua Custodio de Melo, nº 630, Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP 

7830000.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37242 Nr: 1941-78.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE PALHARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 60(sessenta) dias, para o 

fim de buscar bens passiveis de penhora em nome do executado.

 Decorrido o prazo solicitado, intime-se o exequente para que promova o 

andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e 

seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37572 Nr: 2271-75.2011.811.0046

 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: ADEILSON PEREIRA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - OAB:8834, SÉRGIO 

ANTÔNIO ROSA - OAB:4153/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099

 Código 37572

Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração que ITAÚ SEGUROS S.A. interpõe 

contra sentença de fls. 128/129.

 Alega o embargante, que a decisão possui erro material, uma vez que 
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julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o requerido em 

honorários de sucumbência.

É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

A pretensão da embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a decisão proferida, de fato, possui 

omissão.

Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 1.022, 

III, do CPC, fazendo constar as seguintes alterações na sentença de fls. 

128/129:

Onde se lê:

 “Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação”.

 Leia-se:

“Condeno ainda o requerente ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, no importe de 10% sob o valor da condenação”.

No mais, permanece o veredicto nos termos em que foi prolatado.

Proceda-se a devolução dos valores depositados nos autos referente aos 

honorários periciais ao requerido, conforme determinado à fl.129 e conta 

indicada à fl. 130.

Publique-se

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38833 Nr: 3531-90.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO ROHENKOHL, MARCOS ROGERIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SHUNJI OGATA - JACAREI, SERASA - 

CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogerio Schimidt - 

OAB:21939-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS.

Intime-se o exequente, por meio de seu patrono, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se requerendo o que entender cabível, sob pena 

de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da CNGC/MT.

Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38952 Nr: 3650-51.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ADRIANO ESTEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 103.

Intime-se pessoalmente a Autarquia Federal, na pessoa de seu 

responsável, para reativar o benefício previdenciário concedido, no prazo 

de 05 dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento no valor 

de R$1.000,00 (mil reais), ou comprovar que já reimplantou o referido 

benefício.

No que tange a eventual pleito formulado de agravo de instrumento, deixo 

de deliberar, isso porque tal instrumento deve ser protocolado no órgão 

superior.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39282 Nr: 297-66.2012.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:MT/8187-B

 VISTOS.

Intime-se o exequente, mediante publicação no diário da justiça 

eletrônico/REMESSA dos autos, para que se manifeste sobre o retorno 

dos autos da Instância Superior, requerendo o que entender de direito, 

dentro do prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 

580, e seguintes da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Comodoro-MT, 30 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63979 Nr: 2129-03.2013.811.0046

 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: CEMAYER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido por MURILO ESPINOLA 

DE OLIVEIRA LIMA em face de CEMAYER INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

CERÂMICAS LTDA-ME.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – 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.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (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 CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Por fim, certifique-se se houve o adimplemento das custas processuais, 

tendo em vista manifestação de fl. 294/295.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 30 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65040 Nr: 3211-69.2013.811.0046
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 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 ROGERIO SANTOS DE LIMA, 

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT- 16.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Pelo exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

ação de execução de título extrajudicial.Cite-se o executado para, no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829 do CPC).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).Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do 

mandado, o oficial de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de 

bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimar, na mesma oportunidade, o executado.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.Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, 

procurar o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente requerer, expeça-se 

certidão de que a execução foi admitida, com a identificação das partes e 

do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos 

ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 

828, do CPC), devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

m a n i f e s t a m e n t e  i n d e v i d a .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69349 Nr: 2551-41.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANULFO DE AQUINO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME PYRAMIDES 

BARBOSA - OAB:MT/11043-B, RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para manifestar no feito requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, em razão de não constar no 

processo informação com respeito ao pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69913 Nr: 2934-19.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK BRUNO LADEIRA FERREIRA

 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:

 VISTOS.

Ante a ausência de impugnação aos cálculos apresentados pela parte 

autora, homologo-os para que surta seus legais efeitos.

 Tendo em vista a concordância do executado, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados às fls. 93/94, pelo exequente, devendo ser expedido RPV 

ou precatório para pagamento, conforme o caso.

Com a comprovação do pagamento, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores em favor da parte autora.

Em seguida, não havendo outros requerimentos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 819-88.2015.811.0046

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a fornecer nos autos o endereço atualizado 

da parte executada, a fim de ser expedida a competente carta de citação, 

via correio, conforme peticionado; tendo em vista o teor da certidão do 

Oficial de Justiça, ref.: 45, a qual informa que a ré Brascampo Insumos e 

Produtos Agropecuários Ltda – ME, não mais existe no endereço indicado 

anteriormente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 142348 Nr: 5154-14.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO TIAGO SILVA SANTOS, SIDNEY 

SILVA DOS SANTOS, GELSON NEI BOAVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos.

Certifique-se a Serventia quanto a citação do denunciado Gelson Nei 

Boava Santos.

Acaso necessário, requisite-se informações, com urgência, acerca da 

carta precatória encaminhada para tanto.

Outrossim, uma vez apresentada a defesa dos Carmindo Tiago Silva 

Santos e Sidney Sila Santos, não sendo o caso de trancamento da ação 

penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/03/2020, às 14h45min.

Intime-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comodoro-MT, 27 de

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144321 Nr: 6150-12.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Vistos.

Uma vez apresentada a defesa, não sendo o caso de trancamento da 

ação penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 
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prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 09/03/2020, às 15h30min.

Intime-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144419 Nr: 6190-91.2019.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO REZENDE, MARIA BATISTA 

FERREIRA, CIDIHUMBERTO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 Vistos.

Certifique-se o decurso do prazo para o advogado da denunciada Maria 

Batista Ferreira apresentar resposta à acusação.

Em sendo constatada a desídia do advogado, INTIMEM-SE a denunciada 

para constituir novo patrono, no prazo de 10 dias, o qual deverá 

apresentar a devida peça processual.

 Não sendo constituído novo patrono, tendo em vista a ausência de 

defensor público na Comarca, desde já NOMEIO como defensor dativo o 

douto advogado Dr. Otto Marques de Souza, OAB/MT nº 12.404, militante 

nesta Cidade e Comarca, para defender os interesses do réu, até a 

designação de novo defensor.

 Desde já, fixo 02 URH’s a título de honorários a favor do causídico a 

serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 22 da 

Lei nº 8.906/94.

Intime-se o causídico desta nomeação, bem como para resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Outrossim, uma vez apresentada a defesa dos réus Cidihumberto Alves 

dos Santos e Marcio Rezende, não sendo o caso de trancamento da ação 

penal nem de absolvição sumária (CPP, art. 397), dou regular 

prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 02/03/2020, às 16h00min.

Intime-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Havendo necessidade de expedição de carta precatória, fixo desde já o 

prazo de 30 (trinta) dias para sua devolução, advirto que a sua expedição 

não implica na suspensão do feito, conforme disposição dos §§1º e 2º do 

art. 222, do CPP, devendo esta ir devidamente acompanhada no que 

couber, das peças elencadas na C.N.G.C.

Cumpra-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para a 

realização do ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 513 Nr: 439-27.1999.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 VISTOS.

Defiro a prova pericial requestada pela parte exequente.

1 - Nomeio para realização da perícia o Engenheiro agrônomo Alessandro 

Cardoso de Oliveira, escritório localizado na Avenida Prefeito Valdir 

Masutti nº 401N, Bairro Centro, Comodoro/MT, CEP: 78310-000, Fone (65) 

3283-1203 – (65) 99961-6067, E-mail agrocardosomt@hotmail.com, o qual 

deverá apresentar proposta de honorários periciais, no prazo de 05 

(cinco) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los.

 2 – Intime-se o perito nomeado via e-mail (agrocardosomt@hotmail.com)

3 – Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente 

técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, NCPC).

4 - Com a proposta de honorários, intime-se a parte exequente para 

manifestação, em 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, NCPC). Havendo 

concordância, a parte exequente devera no mesmo prazo, depositar a 

verba honorária.

5 – Após homologação dos honorários e depósito judicial dos mesmos, o 

perito será intimado para apresentar o laudo no prazo de 90 (noventa) 

dias.

6 – O perito deverá assegurar aos assistentes das partes o acesso e o 

acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia 

comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias. (art. 466, §2º, NCPC).

7 – Para início dos trabalhos, poderão ser adiantados 50% (cinquenta por 

cento) do valor dos honorários periciais ao expert.

8 - Com a juntada do laudo, às partes para impugnação, em 15 (quinze) 

dias.

9 – Em seguida, voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2027 Nr: 1654-04.2000.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN, DOUGLAS RICARDO 

GUILHEN MELO, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPROENCO - CONSTRUTORA HISTER LTDA, 

AGNALDO FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GERALDO DE A VITTO JR - OAB:4838-A

 VISTOS.

Antes da realização de penhora, determino que o exequente apresente o 

valor do imóvel sobre o qual requer a medida, bem como o valor atualizado 

do seu credito. Tal medida tem o viés de impedir eventual penhora 

excessiva de patrimônio do devedor.

 No entanto, para que se evite prejuízo ao credor, determino a averbação 

da presente ação junto a matricula do imóvel.

 Procedida à averbação, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à 

forma de prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedido o necessário.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 5208 Nr: 1068-30.2001.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT - 2287-B, ÊNIO GOMES BEZERRA - OAB:Proc. Faz. 

Nac., OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 5208

Vistos.

Tendo em vista que os Embargos de Terceiro em apenso (cód. 122580) 

foram julgados procedentes, sendo determinada a desconstituição da 

penhora realizada nestes autos, indefiro o pedido de fl. 171.

Intimem-se o exequente para querendo, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se no feito requerendo o que entender cabível.

Após, autos conclusos.

Às providências necessárias.

Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9439 Nr: 309-95.2003.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO CAMARGO SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Determino que sejam fixados 1% nos honorários advocatícios à patrona 

nomeada de acordo com o inciso §1º do art. 22 da Lei 8.906/94.Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P.I.C. Comodoro-MT, 30 de janeiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12022 Nr: 232-52.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADUILIO SARTORI

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS.

Intime-se o novo patrono da parte requerida, via DJE, para que informe 

quais são e onde estão os bens passiveis a penhora, dentro do prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor desta 

execução, nos termos do parágrafo único c.c. inciso V, ambos do artigo 

774, do CPC.

 Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15915 Nr: 1035-98.2005.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DENIZ RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:13148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 94.

 Em havendo o transito em julgado, 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.

I – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (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 CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, certifique-se e, em 

havendo pedido de penhora on-line, com a atualização do valor devido, 

voltem-me os autos conclusos, caso ausente tal pedido, expeça-se, 

desde, então, mandado de penhora e avaliação.

III – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

IV – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens eventualmente penhorados.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro/MT, 03 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16663 Nr: 1681-11.2005.811.0046

 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: DELZITA MARIA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se o exequente, por meio de seu patrono, para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste-se requerendo o que entender cabível, não havendo 

esse, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18404 Nr: 3036-56.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMB - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA POR DO SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SCHNEIDER - 

OAB:185276/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P. I. C.Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20087 Nr: 1260-84.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOPRANO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 93.

Comodoro/MT, 30 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29111 Nr: 189-42.2009.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOSSAI & CIA LTDA, MARCELO BEDUSCHI, 

PEDRO LUIZ SOSSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, MARCELO BEDUSCHI - OAB:RO/3159

 VISTOS.

Certifique-se se houve o decurso do prazo para apresentação das 

contrarrazões.

 Se positivo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31581 Nr: 2616-12.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA 

SILVA, JOSÉ NERI PÊS, ANGELINA KMECIK PES

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

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 VISTOS.

Antes da realização de penhora, determino que o exequente apresente o 

valor do imóvel sobre o qual requer a medida, bem como o valor atualizado 

do seu credito. Tal medida tem o viés de impedir eventual penhora 

excessiva de patrimônio do devedor.

 No entanto, para que se evite prejuízo ao credor, determino a averbação 

da presente ação junto a matricula do imóvel.

 Procedida à averbação, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto à 

forma de prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedido o necessário.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31607 Nr: 2666-38.2009.811.0046

 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: ROSALIA DA SILVA HIGINO, TAYNÁ CARLA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Intime-se a autarquia requerida, para aduzir se concorda com as provas 

produzidas até então elaboradas, sendo que o silencio será interpretado 

como concordância.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31739 Nr: 2720-04.2009.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROQUE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHAIANNE ENGLER DE 

CARVALHO - OAB:MT/12201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Compulsando aos autos verifico que o executado já fora devidamente 

intimado, consoante o 3º paragrafo da certidão de fl.44.

Nessa toada, determino a transferência do valor penhorado no rosto dos 

autos, em favor da parte requerente.

 Após, intime-se o exequente mediante publicação no diário de justiça 

elétrico/REMESSA dos autos, para que manifeste-se sobre a quitação do 

débito, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido tal prazo permanecendo silente, certifique-se e após 

conclusos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33522 Nr: 1708-18.2010.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MOREIRA TOBIAS & CIA LTDA - ME, 

CAROLINA COSTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Determino que sejam fixados 1% nos honorários advocatícios à patrona 

nomeada de acordo com o inciso §1º do art. 22 da Lei 8.906/94.Sem 

condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda. Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P.I.C. Comodoro-MT, 30 de janeiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34045 Nr: 2231-30.2010.811.0046

 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: CLEMERSON LUIZ MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTÔNIO SISCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 VISTOS.

Tendo em vista que esta Comarca atualmente encontra-se sem Defensor 

Público, não havendo resposta, nomeio como curadora especial a douta 

advogada Thaiane Blanch Benites OAB 23.580, devendo a mesma ser 
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intimada pessoalmente da presente nomeação, para apresentar 

contestação, dentro do prazo de 15(quinze) dias.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61333 Nr: 3139-19.2012.811.0046

 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: EDMIR RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORATIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SANTANA NESTORIO - 

OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, HEITOR 

VANSAN MUNIZ - OAB:20.939/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 24197-A

 Certifico que nos autos foi apresentado um recurso de apelação 

protocolado tempestivamente, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (requerido) a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61864 Nr: 3733-33.2012.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB - AGROCOMERCIAL LTDA. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 VISTOS.

Ante a inércia da advogada nomeada, revogo a nomeação de fl. 36 e 

NOMEIO a Dra. Vania de Jesus Alves Barbosa, OAB nº 19.380 para 

defender os interesses dos executados, devendo ser intimada 

pessoalmente da presente nomeação, bem como nos termos da decisão 

de fl. 34.

Ressalto que, com a designação de Defensor Público para esta comarca, 

a presente nomeação será revogada, fixando-se os honorários 

advocatícios pelo trabalho efetuado.

Às providencias.

Comodoro-MT, 30 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65474 Nr: 3651-65.2013.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILSA CAROLINA SANTOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO, 

mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos por negativa geral. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios considerando o 

resultado da presente demanda.Após o decurso do prazo para 

interposição de recurso cabível, determino o prosseguimento da execução 

até seus ulteriores termos.P.I.CComodoro-MT, 30 de janeiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66392 Nr: 132-48.2014.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDA BOUTIQUE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Código: 66392

Vistos.

Intime-se a parte exequente para indicar expressamente o valor do débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido de penhora 

on-line.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67370 Nr: 1003-78.2014.811.0046

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCSG, CSG, MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Osmar Luiz Pretto, 

contra sentença proferida alegando ocorrência de omissão, requerendo 

sua reforma.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a sentença embargada, de fato, 

possui a omissão apontada.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, II do CPC, fazendo constar a seguinte alteração na sentença de fl. 

60:

 "Determino a fixação de honorários advocatícios em favor do causídico 

Osmar Luiz Pretto OAB/MT nº 20696, em 01 URHs’’.

 No mais, permanece a sentença nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo.

P.I.C

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67899 Nr: 1406-47.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKELINNE SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 VISTOS.

Declaro o perdimento do bem de fl. 48 apreendido, qual seja 01 (uma) 

aparelho celular de cor preta, marca Blu, tendo em vista que o mesmo era 

usado para o tráfico, devendo ser providenciada sua remessa ao 

Ministério do Exército, para que seja procedida à sua destruição, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, de acordo com a dicção do art. 25, da Lei nº 
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10.826/03, confeccionando-se o respectivo termo de remessa.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Comodoro-MT, 04 de fevereiro de 2020.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68351 Nr: 1764-12.2014.811.0046

 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: VOLMIR FAVERO, LIZETE MARIA ZONTA FAVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT-4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intimem-se os requerentes, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promovam o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso III, CPC.

 Outrossim, indefiro o pedido de prorrogação do prazo, ante a ausência de 

comprovação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69237 Nr: 2455-26.2014.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONESIO ANTONIO ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Determino a suspensão do feito pelo prazo de 01(um) ano, tendo em vista 

o acordo de parcelamento da divida.

 Após o prazo suscitado, intime-se a parte exequente mediante publicação 

no diário da justiça eletrônico/REMESSA dos autos, para dar andamento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

C.N.G.C/MT.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 31 de janeiro de 2020.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70146 Nr: 3089-22.2014.811.0046

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ROMARIO LUIZ CARGNIN, NEUSA KMECIK 

CARGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077/A OAB/MT, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17609/O, JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 Impulsiono o presente feito intimando a parte requerida para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 465/472, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120115 Nr: 2047-93.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILKER FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em contato via e-mail e por telefone com a perita 

nomeada fomos informados do agendamento da perícia para a data de 

29/02/2020 às 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120115 Nr: 2047-93.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILKER FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente do agendamento da perícia para a data de 

29/02/2020 (sábado) às 08:00 horas, no Fórum da Comarca de Comodoro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 129253 Nr: 5931-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos.

Intimem-se o advogado nomeado para apresentar as derradeiras 

alegações, no prazo legal.

Após, autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 144557 Nr: 6244-57.2019.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido inicial e 

concedo anuência para permuta entre os detentos Rafael Fernando da 

Silva, da Comarca de Itapuranga/GO e Luiz Fernando Felix Itacarambei, 

desta urbe.

Remeta-se eventual executivo de pena em desfavor do detento Luiz 

Fernando Felix Itacarambei à Comarca de Itapuranga/GO, com as 

homenagens deste juízo, bem como oficie-se à Diretoria da Cadeia Pública 

desta urbe, para que providencie o recambiamento do segregado, 

adotando as providências necessárias, ficando à disposição daquele 

Juízo.

 Comunique-se o Juízo de Itapuranga/GO da presente decisão para 

recambiamento do detento e remessa de eventual executivo de pena em 

nome de Rafael Fernando da Silva.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22246 Nr: 3272-71.2006.811.0046

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

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10365/A OAB/MT, Cristian Barichello - OAB:6512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte requerente para manifestar 

no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, com relação ao auto de penhora e 

avaliação e certidão de fls. 228/229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25526 Nr: 2340-49.2007.811.0046

 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: ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA DE 

AQUINO GRISSOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILE ABEL RONSONI, ELEINE SALETE 

RONSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORELLO SCARIOTT - 

OAB:1066/RO, MARCOS ROGÉRIO SCHIMDT - OAB:4.032/RO

 Tendo em vista que não há valores viculados ao presente feito, 

IMPULSIONO os autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-48.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINETE CONCEICAO DE ARAUJO (REQUERIDO)

BENTO MENDES NUNES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000169-48.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:M. A. DA SILVA 

MÓVEIS EIRELI EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CECILIA 

BONIFACIO DE ANDRADE POLO PASSIVO: BENTO MENDES NUNES 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: 

COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 

14:00 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT 

- CEP: 78310-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000176-40.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CHARMO DIAS ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA BEATRIZ WORST OAB - MT27565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000176-40.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:ELISANGELA 

CHARMO DIAS ASSIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNA 

BEATRIZ WORST 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: COMODORO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 

CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002862-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACINA RAMOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002862-50.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Defiro a juntada do substabelecimento e a substituição das testemunhas 

conforme requerido. De outro norte, finda a instrução, permaneçam os 

autos conclusos para sentença. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003418-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE AGUIAR AREND OAB - SC14826 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR LEMES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

VALTENIO LEMES SANTOS (TESTEMUNHA)

ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003418-52.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Com a oitiva das testemunhas, resta exaurida a finalidade da missiva 

precatória nesta Comarca. Devolvam-se os autos ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Nada mais. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002850-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ZUMIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1002850-36.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Defiro a juntada do substabelecimento. De outro norte, finda a instrução, 

permaneçam os autos conclusos para sentença. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003350-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIRGINIO GOMES (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 
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parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001819-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RHAMAEL THEODORUS YOHANNES OLIVEIRA SHILVA GOMES VILLAR 

OAB - MT19143/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA - ME (IMPUGNADO)

MAJESTIC CONVENIENCIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Impulsiono o presente feito para intimar a Administradora Judicial para QUE 

emita seu parecer, no prazo de 05 dias, com base nos documentos 

acostados de ID 28751964.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-43.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 297890 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 01/04/2020 às 15hs30. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46870 Nr: 1947-96.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME, 

GERALDO FERREIRA DOS ANJOS, ANSELMO CELESTE PARMIGIANI, 

TEREZINHA MARIA PARMIGIANI, FABIOLA LUCIANA GRIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 

R6/6.086, do Cartório de Registro de Imóveis de Jaciara/MT, por 

supostamente tratar-se de bem de família, manifeste-se o exequente em 

15 (quinze) dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 12 de dezembro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51377 Nr: 3286-56.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES TORRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA DE LIMA RIGO - 

OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fl. 170.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente à 

fl. 168.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 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.: 96483 Nr: 4442-06.2017.811.0010

 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: ROGERIO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CANOVAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA DOS SANTOS DUARTE 

- OAB:20627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a manifestação do 

senhor meirinho retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30488 Nr: 2721-97.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO MORENO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos noticiando a interposição de agravo de 

instrumento executado (fls. 359/365).

Nos termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram 

(fl.353).

Aguarde-se, contudo, a decisão monocrática a ser lançada, ante o pedido 

de concessão de tutela recursal, bem como eventual pedido de 

informações sobre a r. decisão proferida por esta singela instância.

Intimem-se.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9181 Nr: 1341-20.2001.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEMIRO PEREIRA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 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): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22238 Nr: 1050-10.2007.811.0010

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS E CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o petitório de fl. 164.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

Lado outro, por consequência das infrutíferas tentativas de intimação, 

remetam-se os autos ao CEJUSC para cancelamento da Audiência de 

Conciliação designada para dia 12/02/2020 às 13h00min.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34645 Nr: 2200-21.2010.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE FERREIRA DE FRANÇA, MUNICÍPIO DE 

JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, VANETE 

FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Ileonilson Rodrigues - OAB:11602/MT, MARIA AILI 

FERREIRA DE MELO RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 Vistos e etc.

Tendo em vista a escusa do perito anteriormente nomeado, revogo a 

nomeação anterior, e nomeio o Médico Dr. Alberto Pires de Almeida, 

médico ortopedista e traumatologista, com endereço profissional na Clínica 

Curat – Medicina Especializada - AV MIGUEL SUTIL - EDIF SANTA ROSA 

TOWER, 8000, TERREO SALA 02, RIBEIRAO DA PONTE, 78040-400 

Cuiabá/Mato Grosso, fone:(65) 3054-5544, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (Art. 466, do NCPC).

 Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e 

indicar assistentes técnicos, caso queiram, bem como apresentar 

quesitos, caso não tenham sido apresentados.

Sem prejuízo, intime-se o Sr. Perito para que, aceitando o encargo, formule 

a propostas de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, 

manifestem-se as partes em igual prazo, devendo o Município réu, após a 

proposta de honorários apresentada, antecipar 50% da remuneração 

pretendida, à medida que a autora/reconvinda é beneficiária da gratuidade 

de justiça.

Caso seja aceita a proposta, intime-se o Sr. Perito a fim de que agende 

data, hora e local para realização da perícia, devendo comunicar a este 

juízo com antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil para 

que sejam efetuadas as intimações necessárias.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da avaliação, 

para entrega do laudo, que deverá respeitar as diretrizes previstas no Art. 

473 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47162 Nr: 2274-41.2011.811.0010

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARDS, SR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTL, MTL, BACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:14396-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT, Roberto de Avelar - OAB:8.165 - MS, 

Rogério de Avelar - OAB:12303-A/MT

 Vistos etc.

 Atenta ao petitório de fls. 783/790, é de se ver que o Ministério Público, 

em sua cota de fl. 781 pleiteia apenas a escrituração do imóvel em nome 

do menor Lucas Antônio Racis de Souza.

Assim, determino seja novamente intimada a parte autora, conforme 

requerido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos os 

documentos solicitados na manifestação, até porque, decorridos quase 02 

anos da manifestação de fls. 783/790, houve tempo mais que suficiente 

para que o imóvel fosse transferido ao menor.

Após, recebido o recurso (fl. 640) e apresentadas as contrarrazões (fls. 

646/659), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens, nos termos do art. 1.010, § 3º do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58590 Nr: 2485-72.2014.811.0010

 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: ADRIANO APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MOREIRA DE LIMA 

BORTOLINI - OAB:15939

 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.: 82588 Nr: 3507-97.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81811 Nr: 3083-55.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HABIB NAOUM, GEORGES HABIB 

NAOUM, USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, MOUNIR 

NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM JÚNIOR, JANETH M. NAOUM DO 

VALLE, CLAUDIA NAOUM CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL LTDA, CNPJ: 01321793000294, Inscrição Estadual: 13.027.690-1, 

atualmente em local incerto e não sabido MOUNIR NAOUM, Cpf: 

00297232134, Rg: 11.114 - 2ª VIA, brasileiro(a), casado(a), empresário, 

atualmente em local incerto e não sabido GEORGES HABIB NAOUM, Cpf: 

00297216104, Rg: 134.930- 2ª VIA, Filiação: Olivia Nakhle e Habib Naoum, 

data de nascimento: 20/01/1941, casado(a), industrial e atualmente em 

local incerto e não sabido WILLIAN HABIB NAOUM, Cpf: 00297224115, Rg: 

21.027- 2ª VIA, casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/08/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de USINA 

PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, MOUNIR NAOUME OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Número da CDA: 

20168413, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

8413/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/08/2016

 - Valor Total: R$ 234.271,60 - Valor Atualizado: R$ 234.271,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de execução fiscal movida pelo 

Estado de Mato Grosso contra Usina Pantanal de Açúcar e Álcool e 

outros, todos devidamente qualificados nos autos.Após tentativa de 

citação dos executado, a exequente então pugnou pela realização de 

arresto online e realização de busca sistêmica visando a obtenção do 

endereço dos executados.Pois bem.Inicialmente, quanto ao pedido de 

arresto online nas contas dos executados, denoto in casu a 

impossibilidade de deferimento, pois ainda não existem elementos que 

demonstrem a possibilidade de frustação da execução caso a medida não 

seja tomada neste momento e, assim, não está presente o perigo na 

demora.Aliás, o simples fato do executado não ter sido encontrado no 

endereço indicado na CDA não representa indícios plausíveis de que a 

execução será frustrada e a exequente não logrou êxito em demonstrar a 

presença dos requisitos para a concessão da medida.Portanto, forte no 

em tais fundamentos e no caráter excepcional do arresto executivo, 

indefiro o pedido de realização desta diligência.De outra lado, 

considerando a tentativa infrutífera de citação, defiro, o pedido de citação 

dos executados, por edital, com fundamento no artigo 8º, incisos III e IV, 

da Lei nº. 6.830/80, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Não comparecendo os 

executados nos autos, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar 

como curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser intimada a se 

manifestar, após penhora frutífera nos autos. Decorrido o prazo acima 

mencionado, vista à exequente para atualizar o débito, no prazo de 30 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 05 de fevereiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86253 Nr: 5279-95.2016.811.0010

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR REZENDE CUNHA, JULIO CESAR 

REZENDE CUNHA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIO CESAR REZENDE CUNHA-ME, 

CNPJ: 05584290000181 e atualmente em local incerto e não sabido JULIO 

CESAR REZENDE CUNHA, Cpf: 86636057149, Rg: 12670693, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JULIO 

CESAR REZENDE CUNHA-ME e JULIO CESAR REZENDE CUNHA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Número da CDA: 

201510452, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10452/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2015

 - Valor Total: R$ 15.290,49 - Valor Atualizado: R$ 15.290,49 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de execução fiscal movida pelo 

Estado de Mato Grosso contra Julio Cesar Rezende Cunha e Julio Cesar 

Rezende Cunha-ME, todos devidamente qualificados nos autos.Após 

tentativa de citação dos executados, a exequente então pugnou pela 

realização de arresto online e realização de busca sistêmica visando a 

obtenção do endereço dos executados.Pois bem.Inicialmente, quanto ao 

pedido de arresto online nas contas dos executados, denoto in casu a 

impossibilidade de deferimento, pois ainda não existem elementos que 

demonstrem a possibilidade de frustação da execução caso a medida não 

seja tomada neste momento e, assim, não está presente o perigo na 

demora.Aliás, o simples fato do executado não ter sido encontrado no 

endereço indicado na CDA não representa indícios plausíveis de que a 

execução será frustrada e a exequente não logrou êxito em demonstrar a 

presença dos requisitos para a concessão da medida.Portanto, forte no 

em tais fundamentos e no caráter excepcional do arresto executivo, 
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indefiro o pedido de realização desta diligência.De outra lado, 

considerando a tentativa infrutífera de citação, defiro, o pedido de citação 

dos executados, por edital, com fundamento no artigo 8º, incisos III e IV, 

da Lei nº. 6.830/80, pelo prazo de 30 (trinta) dias.Não comparecendo os 

executados nos autos, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública para atuar 

como curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser intimada a se 

manifestar, após penhora frutífera nos autos. Decorrido o prazo acima 

mencionado, vista à exequente para atualizar o débito, no prazo de 30 

dias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 19 de dezembro de 2019.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 05 de fevereiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2039-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZANGELA MERISSE SOFIATI DOURADO

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

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000327-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA DE MORAES MARQUES (AUTOR(A))

ANTONIO MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

CELIA ROBERTA SILVA OLIVEIRA (CONFINANTES)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

WALDELEI MIRANDA (CONFINANTES)

MARIA JOSE DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000327-51.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação de usucapião proposta por Neuza de Morais Marques e Antonio 

Marques contra Caixa Econômica Federal, litigantes qualificados na 

petição inicial. A requerida manifestou-se ao id. 23083276 alegando que a 

competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal. Os 

requerentes, por sua vez, afirmam tratar-se de competência delegada à 

Justiça Estadual (id. 23747715). Pois bem. O caso se enquadra na 

hipótese do artigo 109, inciso I, da CF, in verbis: Art. 109. Aos juízes 

federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, 

entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 

condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de 

falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 

Justiça do Trabalho; [...] Aliás, vislumbra-se que a Caixa Econômica 

Federal é empresa pública federal pelo artigo 1º, caput, do Decreto-Lei nº 

759/69, diploma que autorizou o Poder Executivo a constituí-la: Art 1º Fica 

o Poder Executivo autorizado a constituir a Caixa Econômica Federal - 

CEF, instituição financeira sob a forma de emprêsa pública, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e 

autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda. [...] Por outro 

lado, o artigo 109 da CF traz somente uma hipótese de competência 

delegada, aquela prevista no § 3º, a qual não se verifica no presente 

caso. Nestes termos: [...] § 3º Lei poderá autorizar que as causas de 

competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal. [...] Ante ao exposto, declaro a incompetência deste juízo 

para processar e julgar a presente demanda e determino sua remessa à 

Justiça Federal - Subseção Judiciária de Rondonópolis. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000566-55.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINNE MORAES FEITOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Processo: 1000566-55.2019.8.11.0010. Vistos, etc. Inicialmente, 

oficie-se ao Banco do Brasil para, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar 

informações de eventuais valores depositados, referente aos proventos 

da de cujus nessa instituição financeira Banco do Brasil, bem como, à 

Caixa Econômica Federal, para, no mesmo prazo supra, prestar 

informações atinentes ao PIS/PASEP e FGTS, em nome de FRANCINE 

MORAIS FEITOSA, portadora do RG nº 2176627-4 SSP/MT e CPF nº 

038.353.991-95. Sem prejuízo, oficie-se o ITAÚ SEGURO AUTO para, no 

mesmo prazo supra, prestar informações acerca de eventuais valores 

devidos a falecida referente à indenização. Por fim, defiro o pedido para 

expedição de alvará. Assim, expeça-se alvará judicial autorizando o 

inventariante à proceder com todas as regularizações inerentes ao veículo 

sinistrado junto ao DETRAN. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002453-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PULQUERIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO LUKASEVICIUS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MACHADO FERRARIS OAB - SP274187 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002453-11.2018.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação de divórcio litigioso proposta por Adriana Pulquéria da 

Silva Lukasevicius contra Oswaldo Lukasevicius Junior, devidamente 

qualificados nos autos. O recebimento da petição inicial e concessão de 

assistência jurídica gratuita à requerente deram-se no pronunciamento de 

id. 15824496. O requerido ofereceu contestação contrapondo-se à 

pretensão autoral atinente ao veículo descrito na inicial, pedindo a partilha 
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de materiais utilizados para montar um salão de beleza e a concessão de 

assistência jurídica gratuita (id. 16894319). A requerente manifestou-se 

sobre a peça defensiva apenas requerendo o julgamento antecipado da 

lide (id. 16925167). Vislumbrando a necessidade de produção de prova 

oral, designou-se audiência instrutória (id. 17073644). A audiência foi 

realizada conforme termo de id. 17856525, quando ouvida a requerente e 

sua testemunha. Por sua vez, o requerido e sua testemunha foram 

ouvidos em carta precatória (id. 28636083). Vieram-me os autos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Divórcio: Examinando o mérito da 

demanda, primeiramente entendo que a pretensão da requerente quanto 

ao divórcio merece guarida. É de se registrar que com o advento da EC nº 

66/2010, não há mais no ordenamento jurídico prazo mínimo para o 

divórcio, o qual era exigido no artigo 226, § 6º, da CRFB/88, na sua 

redação anterior, vale dizer, está suprimida a exigência de prévia 

separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou da comprovação da 

separação de fato por mais de 2 (dois) anos. Por oportuno, vale registrar 

a jurisprudência do insigne Tribunal de Justiça deste Estado: AÇÃO DE 

DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL - ADVENTO DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - SUPRESSÃO DA EXIGÊNCIA DE LAPSO 

TEMPORAL DE SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL - DECRETAÇÃO DO 

DIVÓRCIO - APLICAÇÃO IMEDIATA – NORMA CONSTITUCIONAL - 

RECURSO PROVIDO - PROCEDÊNCIA DO DIVÓRCIO. Com a entrada em 

vigor da Emenda Constitucional nº 66, deu-se nova redação ao §6º do art. 

226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do 

casamento civil pelo divórcio, restando suprimida a exigência de prévia 

separação judicial do casal por mais de 1 (um) ano ou da comprovação da 

separação de fato por mais de 2 (dois) anos, razão pela qual, havendo 

pedido, deve ser decretado, de imediato, o divórcio do casal. Mesmo que a 

ação tenha sido proposta antes do início da vigência do citado diploma 

constitucional, nada obsta sua aplicação, na medida em que a norma 

constitucional tem eficácia imediata, sendo certo que os processos em 

curso devem se adaptar à novel realidade constitucional. (APELAÇÃO Nº 

114928/2010 – TJ/MT - 31-08-2011). Negritei. Nesse sentido, trilha a 

doutrina do brilhante doutrinador RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, no 

sentido de que: Portanto, o novo texto constitucional suprimiu a prévia 

separação como requisito para o divórcio, bem como eliminou qualquer 

prazo para se propor o divórcio, seja judicial ou administrativo (Lei nº 

11.441/07). Tendo suprimido tais prazos e o requisito da prévia separação 

para o divórcio, a Constituição joga por terra aquilo que a melhor doutrina e 

a mais consistente jurisprudência já vinha reafirmando há muitos anos, a 

discussão da culpa pelo fim do casamento, aliás, um grande sinal de 

atraso do ordenamento jurídico brasileiro.(http://www.ibdfam.org.br/?

artigos&artigo=647). Desse modo, no caso vertente, consubstanciado a 

tudo que consta dos autos, não há óbice à decretação do divórcio entre 

as partes. Veículo da requerente: A requerente aduziu em inicial a 

existência de veículo adquirido por ela antes do casamento (bem 

particular), dizendo que o requerido apropriou-se do carro e requerendo a 

expedição de ordem de restrição de circulação e busca e apreensão do 

bem. Ocorre que a parte não logrou êxito em comprovar a situação, tendo 

afirmado em juízo que o veículo foi deixado em Suzano/SP na casa da mãe 

do requerido e que foi informado por ele que o carro foi guinchado, mas 

não procurou averiguar a veracidade da situação. Ademais, a testemunha 

da autora, Katia, apenas disse saber que o carro é dela, mas está em São 

Paulo. Por outro lado, tanto o requerido quanto sua testemunha Cleide 

afirmaram que o carro foi guinchado. Portanto, não restando comprovado 

que o requerido apropriou-se do bem particular, nem que se encontra 

sobre seu poder, revela-se improcedente a pretensão autoral. Partilha 

bens do salão de beleza: O requerido afirma que ajudou a requerente a 

montar um salão de beleza, gastando na montagem da estrutura e 

aquisição de material aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

requerendo assim receber a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ocorre 

que não acostou qualquer documento atinente a tal situação, nem mesmo 

produziu prova oral a fim de corroborar suas alegações. Destarte, também 

mostra-se improcedente seu pedido. Dispositivo: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, com a redação 

alterada pela Emenda Constitucional n.º 66/2010, julgo parcialmente 

procedente a pretensão autoral para decretar o divórcio das partes, o que 

resulta na dissolução do vínculo matrimonial, ressalvados os direitos de 

terceiros, julgado extinto o feito com resolução de mérito com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do CPC. A requerente voltará a usar o seu nome de 

solteira, qual seja, Adriana Pulqueria da Silva, nos termos do artigo 1.578, 

§ 2º do Código Civil. Expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil 

competente para a devida averbação. Defiro a concessão de assistência 

jurídica gratuita ao requerido nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CF e 

artigo 98 do CPC. Considerando a sucumbência recíproca entre os 

litigantes (CPC, artigo 86, caput), as custas e taxas judiciais e honorários 

sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, artigo 

85, caput e § 2º), serão rateadas proporcionalmente entre eles, contudo a 

exigibilidade da condenação ficará suspensa considerando que as partes 

são beneficiárias da justiça gratuita (CPC, artigo 98, § 3º). Ciência à DPE e 

ao MPE. Após, o trânsito e julgado, arquivem-se com as baixas e 

comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 

2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002765-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. D. A. (REQUERENTE)

ELIZABETE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002765-84.2018.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação indenizatória de dano moral proposta por Ruan Barbosa 

de Almeida, menor impúbere representado pela genitora Elizabete Barbosa 

da Silva, contra Plano de Saúde Unimed Cuiabá, litigantes qualificados na 

petição inicial. O demandante conta que é portador de osteocondromatose 

múltipla, sofrendo de deformidade grave nos ossos (antebraços, punhos, 

joelho e fêmur), dores constantes e tumores ósseos e é beneficiário de 

plano de saúde da requerida, cujas prestações sempre estiveram 

quitadas; narra que os médicos optaram pela realização de procedimento 

cirúrgico, tendo retirado tumores ósseos em 09 de setembro de 2018 no 

Hospital São Matheus em Cuiabá/MT; diz que no dia 29 daquele mesmo 

mês e ano teve complicações com febre alta, desmaios e abertura parcial 

das suturas, pelo que sua representante o levou ao hospital particular 

Santa Lúcia, nesta Cidade, para internação; relata que o hospital informou 

que a requerida havia negado a internação, pelo que precisou ser 

internado às pressas no hospital público municipal; conta, ainda, que em 

17 de outubro daquele ano precisou realizar consulta com médico 

ortopedista, porém a requerida novamente negou a realização do 

procedimento. Desta forma, ele pretende a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por dano moral no importe equivalente à 40 

salários-mínimos e pediu que fosse realizada a inversão do ônus da 

prova, dizendo-se hipossuficiente. A petição inicial foi recebida e 

concedida assistência jurídica gratuita ao requerente (id. 16443349). A 

demandada foi citada pelo correio, conforme aviso de recebimento 

acostado ao id. 17187322. Embora realizada audiência para conciliação, 

os litigantes não chegaram a um acordo (id. 17856629). A requerida, 

então, ofereceu contestação arguindo a preliminar de carência de 

interesse processual e contrapondo-se à pretensão autoral, onde 

defendeu que a consulta marcada com médico ortopedista não tinha 

caráter de urgência, mas sim eletivo e que o pedido foi negado em razão 

de pagamento em atraso da prestação de julho de 2018, todavia, depois 

de enviado comprovante de pagamento, a consulta foi autorizada e 

realizada no mesmo dia da solicitação (17/10/2018); também aduziu que é 

permitida a suspensão do contrato por ausência de pagamento da 

mensalidade por período superior a sessenta dias assim como ocorreu no 

caso, pois a mensalidade de julho de 2018 foi quitada somente em outubro; 

assim, sustentou que não existe ato ilícito e, portanto, dano moral a ser 

indenizado; subsidiariamente, defendeu o arbitramento da indenização de 

forma equânime com moderação e prudência; sustentou, ainda, a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e pediu que os honorários 

sucumbenciais de eventual condenação sejam fixados no patamar mínimo. 

O requerente impugnou a peça defensiva debatendo os argumentos da 

requerida ao afirmar que nunca existiu atraso de pagamento de 

mensalidade passível de suspensão do contrato do plano de saúde e 

ratificando os fundamentos de sua pretensão (id. 18155959). Durante a 
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fase de saneamento e organização do processo deixou-se de examinar a 

preliminar arguida pela ré em virtude de adentrar ao mérito do feito, bem 

como se determinou a intimação dos litigantes para especificarem as 

provas que ainda pretendiam produzir, sugerirem pontos controvertidos ou 

pedirem o julgamento antecipado do pedido (id. 18176511). O autor pediu o 

julgamento antecipado do mérito (id. 18278239), enquanto a ré requereu a 

produção de prova documental em eventual necessidade (id. 18607164). 

O pedido de produção de provas da requerida foi indeferido considerando 

que não acostou documentos, não especificou quais são e que desde a 

contestação a prova documental está preclusa, salvo algumas exceções; 

nessa oportunidade também foi deferida a inversão do ônus da prova, 

determinando-se que fosse aguardada a preclusão do pronunciamento, 

em sequência tornando os autos conclusos para sentença (id. 18610279). 

Instado a manifestar-se, o Parquet opinou pela procedência da pretensão 

autoral (id. 27254016). Averiguando a possibilidade da ocorrência de 

litispendência, determinou-se a manifestação do requerente (id. 

26156957), contudo a parte explicou a real situação (id. 27527097). Os 

autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e 

decido. Denoto que o requerente possui razão, não havendo o que se 

falar em litispendência, assim passo a julgar o mérito da demanda. A lide 

envolve a existência de negativa de cobertura de internação e exame com 

médico ortopedista pela operadora do plano de saúde requerida, a 

inadimplência do beneficiário apta a suspender o contrato de plano de 

saúde e a caracterização de dano moral. Cotejando inicialmente o contrato 

de prestação de serviços de saúde firmado entre a representante do 

autor e a operadora requerida, por fazer lei entre as partes, vejo que a 

cláusula VI, denominada “PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO”, 

prevê no item 6.3 a rescisão contratual ou exclusão do cliente em caso de 

atraso no pagamento das mensalidades por prazo superior a 60 dias 

consecutivos ou não nos últimos 12 meses de vigência do contrato 

mediante notificação prévia devidamente comprovada. Semelhantemente, 

a Lei 9.656/98 (dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à 

saúde) prevê no dispositivo nº 13, parágrafo único e inciso II, que é 

vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, exceto em caso 

de fraude ou ausência de pagamento da mensalidade por período superior 

a 60 dias consecutivos ou não nos últimos 12 meses de vigência do 

contrato, desde que o beneficiário seja “comprovadamente notificado” até 

o quinquagésimo dia de inadimplência. Nesta senda, em que pese a 

dissonância dos litigantes acerca do período de inadimplência, vez que a 

requerida afirma que a inadimplência ultrapassou 60 dias e o requerente 

diga que ela não passou de 10 dias, a discussão é irrelevante para o 

deslinde do feito considerando que a requerida não comprovou a 

notificação prévia do beneficiário e, portanto, não estava autorizada a 

rescindir ou suspender o contrato, negando-lhe a cobertura aos serviços 

contratados; lembrando que houve no feito a inversão do ônus da prova e 

que foi ela quem alegou a legitimidade da recusa de cobertura, pelo que 

lhe incumbia comprovar a notificação prévia. Não obstante essa situação, 

entendo que não há que se falar em dano moral no que tange à consulta 

com médico ortopedista, isto porque embora tenha ocorrido a negativa de 

cobertura indevida, posteriormente a requerida autorizou o tratamento no 

mesmo dia, de sorte que houve autorização ainda dentro do prazo que 

tinha para apreciar o pedido (14 dias - Resolução Normativa nº 259/11 da 

ANS, arts. 2º e 3º, inciso II). Em que pese entendimento jurisprudencial 

pátrio de que o descumprimento de contrato envolvendo valores 

fundamentais, como o direito à saúde, enseje dano moral (neste sentido: 

AgInt no AREsp 867.581/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 

TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019), no caso sub judice 

entendo não haver sequer o descumprimento, pois embora negada a 

cobertura no primeiro momento, a operadora do plano de saúde corrigiu a 

situação no mesmo dia e dentro do prazo que possuía para análise do 

pedido. Portanto, tenho que, se muito, houve apenas mero aborrecimento 

na situação, o que não caracteriza ato ilícito e nem enseja o dever de 

indenização. Neste sentido: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDORES 

APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO - SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE FINAL 

DE CARREIRA - DANO MATERIAL DEVIDO - MERO DISSABOR NÃO 

CARACTERIZA DANO MORAL - EXCLUSÃO - ATUALIZAÇÃO DOS 

VALORES RETROATIVOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 

810 STF JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO 

BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA 

LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA 

E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS 

MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - 

SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. 1. É devido o ressarcimento da diferença remuneratória, 

reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo, por decisão transitada 

em julgado, diante da comprovação da ilegalidade do ato administrativo 

supressor do referido adicional de fim de carreira, e via de consequência, 

a restituição do status quo antes a todos os professores aposentados. 2. 

Ante a ausência de demonstração acerca da ocorrência do abalo 

psicológico eventualmente suportado pelas representadas, não há falar 

em dano moral. 3. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção 

monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria 

ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os 

índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. 4. 

Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários 

advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, 

inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I 

a IV, ambos do artigo 85 do CPC. (TJMT - N.U 0013578-12.2009.8.11.0041, 

, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 

31/01/2020) (grifei). Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão 

autoral e extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 

487, inciso I, do CPC. Consequentemente, condeno o vencido ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(artigo 85, § 2º, do CPC), sendo que a exigibilidade ficará suspensa, 

conforme artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando que o requerente é 

beneficiário da justiça gratuita concedida no pronunciamento de id. 

16443349. Publique-se. Intime-se. Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 06 de fevereiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000908-66.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DIAS CARDOSO (EXECUTADO)

 

certidão Certifico e dou fé que o requerido devidamente citado não se 

manifestou nos autos. Certifico ainda que faço expedir Intimação ao 

Advogado do Autor via DJE, para manifestar nos autos .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002100-34.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIER SEBASTIAO DA SILVA OAB - MT4034/O (ADVOGADO(A))

CRISLAINE SILVA FERREIRA OAB - MT25720/O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

certidão Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo 

legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação a requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 703.793.941-20 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 297887 designada Sessão de 

Conciliação para o dia 01/04/2020 às 15hs00. CERTIFICO ainda que, com 

fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, remeto os autos à Unidade 

de Origem para que procedam com as intimações das partes e seus 

respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC no dia e hora 

descritos acima.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000139-24.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA FAUSTINO RODRIGUES DA SILVA OAB - 703.793.941-20 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA FAUSTINO PEREIRA OAB - MT16834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que faço expedir intimação ao Representante Legal da 

Parte Autora para que se manifeste acerca dos documentos juntados aos 

Autos pela parte Requerida, no prazo de 10(dez) dias. Jaciara-MT, 06 de 

fevereiro de 2.020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001997-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 28486458 foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto, tempestiva. Certifico ainda que, 

nesta data proceda intimação da parte autora, para querendo, impugnar a 

referida contestação.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 124794 Nr: 565-87.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, PABLO 

HENRIQUE ZANARDE, ABRAHÃO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em face de 

ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO como incurso nas disposições do artigo 

157, §2º (roubo majorado), incisos II (concurso de agentes) e V (restrição 

de liberdade) e §2º-A, inciso I (arma de fogo), c/c artigo 288, parágrafo 

único (associação criminosa com participação de adolescente), c/c artigo 

61, inciso II, alínea “h” (contra idoso), ambos do Código Penal, e art. 244-A 

da Lei 8.069/90, c/c artigo 306, § 1º, inciso II, e §2º, da Lei n. 9.507/97 

(embriaguez ao volante), em concurso material de crimes e PABLO 

HENRIQUE ZANARDI E ABRAHÃO DA SILVA SANTOS, como incurso nas 

disposições do artigo 157, §2º (roubo majorado), incisos II (concurso de 

agentes) e V (restrição de liberdade) e §2º-A, inciso I (arma de fogo), c/c 

artigo 288, parágrafo único (associação criminosa com participação de 

adolescente), c/c artigo 61, inciso II, “h” (contra idoso), ambos do Código 

Penal, e art. 244-A da Lei 8.069/90, em concurso material de crimes.

1º FATO – ROUBO MAJORADO (artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, 

inciso I, do Código Penal)

Segundo consta da denúncia, no dia 08 de fevereiro de 2019, por volta 

das 22h30min, na residência localizada na Rua Jacira, n. 441, Bairro São 

Sebastião, neste município de Jaciara/MT, os denunciados ALEXANDRE 

Correia Sobrinho, PABLO Henrique Zanardi e ABRAHÃO da Silva Santos, 

e, ainda, os adolescentes Luiz Diego dos Santos Martins (16 anos) e 

Débora Cristina Nunes do Nascimento (16 anos), em concurso de 

pessoas, subtraíram, para todos, mediante violência e grave ameaça, 

exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) veículo Ford Ranger XLT 

Flex, cor branca, ano 2017/2018, placa QCM 5824/MT, 02 (duas) 

televisões, sendo uma da marca LG e outra PANASONIC, 01 (um) jogo de 

banheiro de cinco peças e diversos objetos pertencentes às vítimas 

Eneida Gomes Fonseca de Oliveira e Ilda Furtado de Oliveira, sendo que 

os denunciados mantiveram as ofendidas em seus poderes, restringindo 

suas liberdades, por cerca de 04 (quatro) horas.

Com efeito, segundo restou apurado, no dia e horário dos fatos, a vítima 

Eneida Gomes Fonseca de Oliveira, juntamente de sua mãe Ilda Furtado de 

Oliveira, chegou em casa em sua caminhonete Ford Ranger, cor branca, e, 

ao entrar, escutou seu cachorro latindo, mas não presenciou nada no 

interior da residência.

 Ato contínuo, deslocou-se à área dos fundos, e, ao acender as luzes, 

deparou-se com PABLO e ABRAHÃO, ambos portando uma arma de fogo 

do tipo espingarda, razão pela qual deu um grito, sendo que os 

denunciados disseram-lhe: “Cala à boca, desgraçada!”.

Na sequência, sua mãe, ora vítima, Sra. Ilda Furtado de Oliveira, idosa, 

com 83 anos de idade, apareceu no local, tendo os denunciados 

levado-as para o interior da residência, onde determinaram que Eneida 

deitasse de bruços no chão, e, em seguida, amarraram-lhe com fitas 

isolantes com as mãos para trás, enquanto determinaram que Ilda ficasse 

quieta e sentada.

Apurou-se, que a todo momento os acusados exigiam dinheiro e joias, mas 

a vítima respondia que não tinha, sendo que em certo momento os 

assaltantes visualizaram um cofre dentro de um dos quartos, mas devido 

ao nervosismo não conseguiram abrir.

 Em determinado momento, um dos denunciados ligou para ALEXANDRE, 

dizendo-lhe: “Tá tudo dominado, pode chegar”, e, em instantes, o terceiro 

denunciado chegou na residência bastante agressivo, xingando as vítimas 

de “desgraçada” e “vagabunda”, sendo que a todo momento apontava 

uma arma de fogo para a cabeças das ofendidas e dizia: “vou estourar a 

sua cabeça se não entregar as coisas”.

 Após, os acusados passaram a vasculhar a casa e subtrair objetos, tais 

como televisões, notebook, tablet e garrafas de tequila, que foram 

guardados no interior do veículo Ford Ranger; ato contínuo, com as armas 

apontadas para a cabeça das vítimas, determinaram que elas entrassem 

na caminhonete. Registre-se que, nesse momento, ALEXANDRE pulou o 

muro e foi buscar uma motocicleta para servir de apoio.

 Restou apurado, que PABLO e ABRAHÃO, em poder das vítimas, saíram 

com o veículo Ford Ranger, e ficaram dando voltas pelo bairro Vale 

Formoso, nesta cidade de Jaciara, até que, em certo momento, o 

denunciado ALEXANDRE se aproximou conduzindo uma motocicleta, cor 

escura, com o adolescente Luiz Diego dos Santos Martins na garupa, 

sendo que combinaram de ir rumo a cidade de Dom Aquino.

 Ressalta-se, que o menor Luiz Diego entrou na caminhonete e sentou no 

colo da vítima Eneida, tendo apenas ALEXANDRE seguido no veículo de 

duas rodas, mas por pouco tempo, pois em determinado momento, 

ALEXANDRE escondeu a moto em um matagal e assumiu a direção da 

caminhonete.

 Ao chegaram na cidade de Dom Aquino, os denunciados tentaram fazer 

contato por telefone celular com outros indivíduos, mas como não 

obtiveram êxito, resolveram ir para o município de Campo Verde, e, para 

tanto, ligaram para a menor Débora Cristina Nunes doNascimento, vulgo 
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“malévola”, dizendo, em viva voz: “Pegamos a caminhonete, estamos com 

as vítimas, você poderia dar apoio para nós?”, tendo a adolescente 

respondido positivamente.

 Apurou-se que, no trajeto a Campo Verde, os denunciados – 

notadamente o réu ALEXANDRE, que conduzia o veículo subtraído –, 

foram bebendo tequila e fumando maconha, e, a todo tempo, ameaçavam 

as vítimas de morte. Chegando na cidade, próximo a uma lanchonete, os 

indivíduos pararam o carro, e, então, Débora entrou e sentou no colo do 

denunciado PABLO , no banco da frente.

Em certo momento, os denunciados pararam em uma “boca de fumo”, 

tendo Débora descido e adquirido mais maconha, e, então, passaram a 

fumar dentro do carro, com os vidros fechados, até que retornaram para a 

região de Jaciara.

 Verificou-se que os denunciados chegaram a dizer que matariam as 

vítimas, tendo a sra. Ildo Furtado dito algo a eles, fazendo com que um dos 

acusados desse um tapa na boca da idosa, determinando que ela calasse 

à boca, dizendo: “Velha desgraçada”.

Posteriormente, os denunciados pararam o carro próximo ao “Cristo 

Redentor”, onde desceram as vítimas, a adolescente Débora e o acusado 

ABRAHÃO, enquanto os demais foram descarregar os produtos do roubo 

no distrito de São Pedro da Cipa/MT, na casa da adolescente Maria Luiza 

Fernandes Carlos da Silva.

Rapidamente os assaltantes retornaram, e colocaram todos na 

caminhonete, deslocando-se até uma estrada de chão, próximo a Usina 

Jaciara, onde forçaram as vítimas a entrarem dentro de um matagal, 

fazendo-as a atravessarem cercas em meio a escuridão, o tempo todo 

com armas voltadas para suas cabeças, coagidas com ameaças e 

xingamentos.

 Nesse local, permaneceram as vítimas e os denunciados ALEXANDRE e 

PABLO, enquanto ABRAHÃO e os adolescentes Débora e Luiz foram 

embora na caminhonete Ressalta-se que as vítimas foram amarradas nas 

mãos e nos pés com bastante corda, e, ainda, tiveram a boca 

amordaçada, sendo que em certo momento, após ouvir a sra. Ilda reclamar 

de dor, o acusado PABLO pegou um facão e bateu nas costas da idosa.

 Ato contínuo, ALEXANDRE e PABLO ligaram para uma pessoa não 

identificada, dizendo para ir até o local para buscarem-lhes, tendo 

recebido apoio de um carro prata, e, após, empreenderam fuga sentido a 

BR 364.

 Após muito sacrifício, as vítimas conseguiram se soltar e pediram ajuda 

na pousada “Cachoeira da Fumaça”, onde contataram a polícia militar que, 

mais tarde, em diligências, obtiveram êxito em prender ALEXANDRE e 

PABLO.

Insta consignar que, no interior do veículo, o acusado ALEXANDRE tirou o 

capacete e os denunciados PABLO e ABRAHÃO tiraram os capuzes, 

possibilitando que a vítima Eneida, mais tarde, fizesse o reconhecimento 

dos assaltantes, tendo feito, também, o reconhecimento da adolescente 

Débora (fls. 13, 39 e 49/51 do IP).

Faz-se necessário ressaltar, que, na posse dos denunciados 

ALEXANDRE e PABLO, foram apreendidos dois celulares, os quais foram 

acessados pela polícia civil, após autorização judicial (autos apensos), e 

no que pertence a ALEXANDRE, foram localizadas conversas que 

indicam, indene de dúvidas, serem eles os autores do roubo.

 Com efeito, foram encontradas fotografias enviadas no dia seguinte ao 

roubo, de ambos portando armas de fogo, as quais certamente foram as 

mesmas usadas no momento do crime, bem como fotografias da 

caminhonete subtraída das vítimas.

 Verificou-se, outrossim, que os denunciados e os adolescentes compõe 

a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e estavam 

associados com o fim de cometer crimes, informação que se extrai do 

relatório de acesso ao telefone celular de ALEXANDRE, onde se verifica 

que os acusados planejavam roubar outra caminhonete, vejamos: “Ntv, 

fml, nós vai pega uma hj por sinhor” (sic), contudo, tiveram seus planos 

frustrados diante da ação policial, que obteve êxito em prendê-los em 

flagrante.

2º FATO – CORRUPÇÃO DE MENORES(art. 244-B, da Lei 8069/90)

Consta ainda que mesmo dia, horário e local, os denunciados ALEXANDRE 

Correia Sobrinho, PABLO Henrique Zanardi e ABRAHÃO da Silva Santos 

corromperam os adolescentes Luiz Diego dos Santos Martins (16 anos) e 

Débora Cristina Nunes do Nascimento (16 anos), com eles praticando 

infração penal.

 3º FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA(art. 288, do Código Penal)

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados ALEXANDRE Correia 

Sobrinho, PABLO Henrique Zanardi e ABRAHÃO da Silva Santos e os 

adolescentes Luiz Diego dos Santos Martins e Débora Cristina Nunes do 

Nascimento, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

 4º FATO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE(art. 306, do CTB)

Por fim, narra a denúncia que nas mesmas circunstâncias, o acusado 

ALEXANDRE Correia Sobrinho conduziu o veículo Ford Ranger XLT Flex, 

cor branca, ano 2017/2018, placa QCM 5824/ MT (veículo roubado), com a 

capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e 

maconha, consoante se verifica da prova testemunhal, consubstanciada 

nas declarações da vítima Eneida Gomes Fonseca de Oliveira (fls. 

14/17-IP).

A denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 2019.

Devidamente citados, os acusados apresentaram resposta à acusação 

(17/05/2016).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas, bem 

como interrogados os acusados, sendo os depoimentos tomados e 

gravados digitalmente (25/06/2019)

Em alegações finais, o Ministério Público requereu que ação penal seja 

julgada procedente a fim de condenar os acusados nos moldes expostos 

na denúncia. (16/09/2019)

Em alegações finais, a defesa de ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO 

ePABLO HENRIQUE ZANARDI pleitearam o reconhecimento da atenuante 

da confissão espontânea, bem como a fixação da pena no mínimo legal. A 

defesa de ABRAHÃO DA SILVA SANTOS por sua vez, requereu a 

absolvição do acusado por ausência de prova de sua participação nos 

delitos que lhe são imputados.

É o relatório.

 Decido.

Trata-se de ação penal para apurar a responsabilidade penal do acusado 

ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas disposições do artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, 

inciso I, c/c artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos 

do Código Penal, e art. 244-A da Lei 8.069/90, c/c artigo 306, § 1º, inciso II, 

e §2º, da Lei n. 9.507/97 (embriaguez ao volante), em concurso material 

de crimes e PABLO HENRIQUE ZANARDI E ABRAHÃO DA SILVA 

SANTOS, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas 

disposições do artigo 157, §2º, II, Ve §2º-A, I, c/c artigo 288, parágrafo 

único, c/c artigo 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal, e art. 244-A da 

Lei 8.069/90, em concurso material de crimes

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a 

análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição 

Federal de 1988.

I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (artigo 

157, §2º, incisos II, V e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da 

Lei 8069/90)

A materialidade delitiva dos crimes em análise encontra-se cabalmente 

comprovada através do auto de apreensão, boletim de ocorrência, bem 

como pelas declarações carreadas aos autos.

 A autoria delitiva e a responsabilidade dos acusados pelos crimes em 

análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar 

através das declarações apresentadas sob o crivo do contraditório e da 

ampla defesa.

 Ao ser interrogado em juízo, o acusado ALEXANDRE CORREIA 

SOBRINHO confessou a autoria do crime de roubo majorado, bem como 

dos crimes de corrupção de menores e embriaguez ao volante.

Do mesmo modo, o acusado PABLO HENRIQUE ZANARDI, ao ser 

interrogado em juízo, confessou a prática do delito de roubo majorado e 

corrupção de menores.

A confissão dos acusados se coaduna com os demais elementos 

probatórios, em especial com a oitiva da vítima ENEIDA GOMES FONSECA 

DE OLIVEIRA, que forneceu um longo e detalhado relato acerca dos fatos, 

tendo descrito as minúcias de toda a empreitada criminosa nos seguintes 

termos:

“Que reconheceu os réus do assalto; que reconheceu todos na delegacia; 

que não tem dúvidas; que sua mãe Ilda também foi vítima do roubo; que 

tinha saído por um instante e quando entrou em casa com o carro não viu 

nenhum suspeito; que saiu até a varanda e estava com a luz desligada; 

que quando ligou o disjuntor vieram dois homens encapuzados; que deu 

um grito; que eles vieram com a arma na sua cara; que sua mãe ouviu o 

grito e veio e eles já colocaram a arma na cara dela também; que isto foi 

no fundo; que eles levaram a depoente para a cozinha e deitaram a 

depoente no chão com fitas isolantes; que Abrahão colocou a arma na 
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cabeça da depoente; que Alexandre chegou muito violento gritando por 

dinheiro e jóias; que a depoente falou que não tinha jóias; que eles falaram 

que iriam dar um “tiro na cabeça” e “matar esta velha”; que eles queriam 

abrir o cofre e a depoente falou que não tinha como abrir porque estava 

amarrada; que eles saquearam tudo; que eles falaram de levar as mesmas 

para a rua; que a depoente pediu pelo amor de Deus que não fizessem 

isto porque a sua mãe é muito idosa e tinha muita sensibilidade na pele; 

que falou que eles poderiam levar o carro e que a chave estava lá; que 

Alexandre falou “você está querendo ensinar a gente a roubar sua 

desgraçada, vou dar um tiro na sua cabeça”; que eles colocaram as 

mesmas no carro; que Alexandre levou notebook, tablet; que os mais 

violentos foram Alexandre e Pablo; que eles pegaram três garrafas de 

tequila lá e beberam; que encontraram depois o Alexandre na rua; que 

eles ficaram andando com as mesmas durante um tempo no vale formoso; 

que quem estava dirigindo era Abrahão; que Alexandre assumiu o volante; 

que estava Alexandre, Pablo e Abrahão e depois veio o Diego; que eles 

não sabiam para onde ir e falaram para ir para Dom Aquino; que de Dom 

Aquino ligaram para a Débora e perguntaram se teria apoio; que o irmão da 

Débora entrou dentro do carro e também participou disso; que foram para 

Campo Verde junto; que depois eles foram para Campo Verde em um bar e 

pegaram a Débora; que o local era uma boca de fumo; que ela veio 

sentada no colo do Pablo, na frente; que arrumaram maconha a pedido do 

Alexandre; que eles vieram fumando maconha de Campo Verde até 

Jaciara; que eles começaram a beber e fumar maconha e ficaram tão 

tranquilo que tiraram os capuzes; que ficaram em poder deles por quatro 

horas e meio e por causa disso acabou identificando a voz de cada um; 

que eles ficaram tão a vontade fumando maconha e bebendo que tiraram 

os capuzes e ficaram falando nome por nome; que fez o reconhecimento 

pessoal deles; que reconheceu a roupa e tudo; que o Alexandre a todo 

tempo falava que “aqui é Comando Vermelho”; que ele dizia“olha que você 

vai falar para a polícia que eu estouro a sua cabeça”; que iria estourar a 

cabeça de sua mãe; que a Débora bateu na boca de sua mãe porque a 

mesma estava falando que estava desconfortável no carro; que eles eram 

muito agressivos; que nem se importava com a idade de sua mãe; que 

quando estava voltando de Campo Verde, eles pararam em uma estrada 

de terra e deixaram a sua mãe, a depoente, a Débora e Abrahão; que a 

depoente estava descalço porque deu o chinelo para sua mãe; que eles 

obrigaram a mesma a passar em estrada desnivelada de terra; que depois 

vieram para a estradinha em Jaciara e eles pararam o carro do lado de 

uma cerca e Alexandre e Pablo ameaçaram de matar as mesmas; que 

falava pelo amor de Deus não faça isto porque vocês já pegaram tudo que 

queriam; que Alexandre e Pablo já estavam negociando o carro em 

Rondonópolis; que falaram em 10 mil e que o cara iria pegar na ‘Lions’; que 

o receptador oferecia 6 mil; que eles falaram em 10 mil; que ele falou que 

não podia falar muito porque os ‘porcos’ estavam aqui; que eles 

empurraram a mãe da depoente em cima da cerca para ela passar a 

cerca; que suas mãos estavam amarradas com fita isolante e não podia 

ajudar a sua mãe; que mesmo com as mãos para trás ajudou sua mãe, 

falando que ela podia segurar; que em frente a um babaçu amarrou as 

mãos da depoente de corda; que quando reclamou de dor eles amarraram 

ainda mais apertado; que ele amarrou as mãos e os pés da depoente e 

passou umas dez vezes a fita em sua boca e estava quase desmaiando; 

que se não fosse sua mãe não sabia o que aconteceria; que eles 

passaram menos fita na sua mãe porque estava acabando; que depois 

que a depoente já estava amarrada eles bateram com o facão na suas 

costas; que passaram a fita na boca de sua mãe e puxaram para o chão; 

que depois veio um carro de apoio, de cor prata, que seria um Fiesta ou 

algo assim; que eles ligaram para alguém aqui; que tinha gente daqui 

dando apoio; que Diego só acompanhou; que falavam que iria buscar a 

patroa “Débora”; que era ela que iria decidir se a depoente iria viver ou 

não; que Alexandre tinha um revólver mesmo; que Alexandre e Pablo 

tinham arma artesanal; que teve muitos prejuízos e tinha que colocar uma 

cerca elétrica em casa; que roubaram o notebook de trabalho da 

depoente; que roubaram o tablete de trabalho; que roubaram o celular; que 

não tem paz de nada; que quando escurece fica trancada em casa 

parecendo que a depoente que cometeu o crime; que sua mãe tem 83 

anos; que era visível o estado dela de idosa; que eles falaram dentro do 

carro que estavam sondando há alguns dias e sabiam tudo; que eles já 

estavam esperando a depoente dentro do quintal; que eles falaram onde a 

mesma estava que ficaram esperando; que eles falaram que comeram até 

espetinho para esperar; que pelas conversas era o Alexandre que 

comandava; que eles falaram para sua mãe que o meu amigo vai casar tia; 

que estavam se referindo à Débora e ao Pablo; que eles falaram que o 

roubo do carro iria ajudar; que eles roubaram a aliança de sua mãe; que 

eles quase quebraram o dedo de sua mãe para tirar a aliança; que o dedo 

dela ficou todo roxo; que ela gritava que estava doendo e eles a 

chamaram de velha desgraçada e que iria dar um tiro em sua cabeça, até 

que tiraram a aliança; que Alexandre era quem dava as ordens; que o 

Pablo ficava ameaçando de dar tiro e jogou a garrafa de água em sua 

mãe; que Alexandre quando entrou dentro de casa foi até o quarto com 

Pablo e viu o que iriam levar; que Abrahão ficou com a arma; que enquanto 

a depoente estava deitada no chão ele ficava com a arma apontada para a 

depoente; que a Débora foi com o seu carro até no posto abastecer; que 

depois que deixaram as vítimas amarradas no mato a Débora foi abastecer 

o carro com o Abrahão; que no mato ficou com as mesmas o Alexandre e 

o Pablo; que foi Alexandre ou Pablo que bateu nas costas da depoente 

com o facão; que o prejuízo foi muito grande; que o prejuízo foi entorno de 

8 mil a 10 mil reais; que o carro foi recuperado; que tem transtornos 

psicológicos; que morre de medo com eles presos; que está pensando até 

em ir embora; que está tentando vender sua casa para ir embora; que 

escureceu não tem mais confiança de ficar na área dos fundos de sua 

casa; que sua mãe está com problemas psicológicos como a depoente; 

que levou sua mãe para ficar com seu irmão e daí ela começou a entrar 

em depressão porque já tem 18 anos com a depoente; que tem pesadelo 

quase todas as noites com estas pessoas; que não consegue dormir 

direito; que isto atrapalha em tudo em sua vida, até no trabalho; que 

também integrava a associação criminosa o Diego e o irmão da Débora; 

que Débora indicou o seu irmão para dar apoio; que em Dom Aquino 

pararam e o irmão da Débora entrou no carro e foi no colo da depoente até 

Campo Verde; que o nome dele é Emanuel; que eles perguntaram se a 

Débora tinha alguém para dar apoio e ela disse que tinha seu irmão; que 

foram para Campo Verde para buscar a tal de Débora; que Emanuel fumou 

maconha, bebeu e colocou uma blusa de moletom no rosto da depoente 

para a mesma não ver; que eles tiraram os capuzes e viu que a depoente 

estava olhando; que era Emanuel que ficava enfiando a blusa em seu 

rosto; que as vezes dava uma de chefe também, mandando a mesma 

calar a boca; que Diego participou; que ali no trevinho, perto da 

Defensoria, onde pegaram o Alexandre, deixaram o Diego com a moto; que 

foi a moto que deixaram o Alexandre até o carro e depois retornou com a 

moto; que o Alexandre pulou o muro; que quem entrou na casa foi o Pablo 

e Abrahão; que depois eles ligaram para o Alexandre dizendo pode vir 

está tudo tranquilo; que logo o Alexandre entrou gritando e agressivo; que 

Alexandre saiu; que depois estavam no carro o Pablo, o Abrahão e as 

vítimas; que Alexandre tinha pulado o muro e levado as coisas pequenas 

para outro lugar; que depois Alexandre foi encontrara com os mesmos no 

trevinho, no vale formoso; que ele chegou de moto; que depois Diego 

levou a moto; que eles pararam na estrada e conversaram e decidiram ir 

para Campo Verde para buscar a Débora; que são 6 (seis) os 

integrantes;”

Ao ser ouvida em juízo, a vítima ILDA FURTADO DE OLIVEIRA ratificou o 

relato de sua filha Eneida, o que dá ainda mais consistência às provas que 

pesam em desfavor dos acusados.

No que diz respeito ao acusado ABRAHÃO DA SILVA SANTOS, embora o 

mesmo tenha negado participação nos fatos, verifica-se que o conjunto 

probatório é firme em lhe imputar a prática dos crimes em análise, sendo 

que tanto os réus Alexandre Correia e Pablo Zanardi quanto a vítima 

Eneida de Oliveira o indicaram como coautor dos delitos em questão.

Ademais, o acusado Abrahão da Silva Santos sequer trouxe aos autos 

provas que sustentassem o álibi apresentado durante seu interrogado em 

juízo, qual seja, o de que teria ficado na casa de sua namorada, em outra 

cidade, na época dos fatos.

No tocante ao crime de corrupção de menores, resta evidente sua 

materialidade, bem como autoria e responsabilidade imputáveis a todos os 

acusados, uma vez que estes se valeram da participação de LUIZ DIEGO 

DOS SANTOS MARTINS e DÉBORA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO, 

ambos com 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, para a perpetração 

do delito de roubo majorado.

A participação dos menores foi atestada pela vítima Eneida de Oliveira e 

pela confissão dos acusados Alexandre Correira Sobrinho e Pablo 

Henrique Zanardi, segundo o que se constatou, foi que Luiz Diego 

embarcou na caminhoneta em local próximo à Defensoria Pública de 

Jaciara, enquanto a menor Débora Cristina embarcou em uma boca de 

fumo na cidade de Campo Verde, momento a partir do qual passaram a 

colaborar para a prática do delito de roubo.
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Consigno que o menor Luiz Diego chegou a dizer em sede policial que “é 

colega da pessoa de Alexandre Correia Sobrinho”, contudo, alterou sua 

versão durante a oitiva judicial sem prestar maiores explicações, 

passando a negar que conhecia os acusados e que tinha relação com os 

fatos, o que somente reforça a versão da vítima de que este participou 

ativamente do engenho criminoso e alterou sua versão apenas para se 

esquivar de responsabilidade.

Destarte, a constatação irrefutável de que dois menores participaram do 

intento criminoso torna forçosa a correção da capitulação dada aos fatos 

pela denúncia, isto porque a exordial acusatória se limitou a imputar aos 

acusados um único delito de corrupção de menores, quando deveria 

ter-lhes atribuído a práticade dois crimes emconcurso formal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela ocorrência do concurso 

formal de crimes nos casos em que mais de um menor é corrompido pelo 

agente, se não vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. ART. 244-B. CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO 

DE DOIS ADOLESCENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. PRÁTICA DE DOIS 

DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES. EXISTÊNCIA DE DOIS BENS 

JURÍDICOS TUTELADOS VIOLADOS. PRINCÍPIOS DA PRIORIDADE 

ABSOLUTA E DO INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

CONCURSO FORMAL. CAUSA DE AUMENTO. PATAMAR DE 

MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. JUIZ QUE 

RECONHECEU A PRÁTICA DE TRÊS DELITOS E APLICOU A FRAÇÃO DE 

1/6, SEM IMPUGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO. 1. Discute-se se a prática de 

crimes em concurso com dois adolescentes dá ensejo à condenação por 

dois crimes de corrupção de menores ou se o fato é considerado crime 

único. 2. Considerando que o bem jurídico tutelado pelo crime de 

corrupção de menores é a formação moral da criança e do adolescente, 

caso duas crianças/adolescentes tiverem seu amadurecimento moral 

violado, em razão de estímulos a praticar o crime ou a permanecer na 

seara criminosa, dois foram os bens jurídicos violados. 3. O entendimento 

perfilhado também se coaduna com os princípios da prioridade absoluta e 

do melhor interesse da criança e do adolescente, vez que trata cada 

criança ou adolescente como sujeitos de direitos. 4. Ademais, seria 

desarrazoado atribuir a prática de crime único ao réu que corrompeu dois 

adolescentes, assim como ao que cometeu apenas um (...). 8. Recurso 

especial parcialmente provido apenas para reconhecer a prática de dois 

delitos de corrupção de menores. (STJ. REsp n. 1.680.114/GO. Rel. 

Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe 16/10/17)

Ressalto que não há que se questionar a legitimidade na adoção de tal 

procedimento, uma vez que a corrupção de dois menores foi 

expressamente narrada no corpo da denúncia (pg. 02), de modo que se 

está apenas sanando um equívoco na capitulação dada aos fatos pelo 

parquet, não incidindo de modo algum em imputação de crime novo aos 

acusados.

Aliás, o fato em questão foi amplamente debatido durante a instrução 

processual, sendo oportunizado a todos os acusados o direito de exercer 

o contraditório acerca da referida imputação e apresentar a respectiva 

defesa.

Assim, entendo por necessária a aplicação do instituto da mutatio libelli, tal 

qual prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal, razão pela qual 

reconheço o concurso formal de crimes entre as condutas de corrupção 

de menores praticadas em face de Luiz Diego Dos Santos Martins e 

Débora Cristina Nunes do Nascimento, devendo incidir a causa de 

aumento do artigo 70, do Código Penal, no patamar de 1/6, considerado 

para tal o número de infrações penais cometidas.

Reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, 

inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal) em prol dos acusados Alexandre 

Correia Sobrinho e Pablo Henrique Zanardi.

Reconheço a incidência da atenuante da menoridade relativa (artigo 65, 

inciso I, do Código Penal) em favor do acusado Pablo Henrique Zanardi, o 

qual contava com 20 (vinte) anos na data dos fatos, conforme atestado 

pelo documento pessoal do acusado de fls. 41.

Reconheço a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do 

Código Penal) em desfavor do acusado Alexandre Correia Sobrinho.

Verifica-se que as causas de aumento descritas no artigo 157, §2º, 

incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade), e §2º-A, 

inciso I (arma de fogo), do Código Penal, restaram configuradas através 

das provas colhidas nos autos, em especial pelos testemunhos da vítima 

Eneida de Oliveira e a confissão dos acusados Alexandre e Pablo, que em 

consonância com todo acervo probatório apontam que os acusados 

praticaram o crime em concurso de agentes, com restrição da liberdade 

das vítimas e mediante o uso de armas de fogo.

Contudo, em respeito ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, 

deve-se aplicar ao caso a majorante que mais aumente a pena dos 

acusados, ou seja, aquela prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157, do 

Código Penal, que tem o patamar fixo estabelecido pelo legislador de 2/3 

(dois terços), não havendo margem para alteração, de modo que deve 

incidir integralmente ao caso concreto.

II – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (artigo 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro)

No tocante ao crime de embriaguez ao volante, tem-se que sua 

materialidade restou devidamente comprovada pelos relatos constantes 

nos autos, sendo plenamente possível a verificação de tal delito mediante 

uso de prova testemunhal, nos termos do artigo 306, §2º, do CTB.

Com efeito, o acusado Alexandre Correia Sobrinho confessou a autoria e 

responsabilidade pelo delito em questão, o que foi reforçado pelo relato 

das vítimas e pelo teor do interrogatório do acusado Pablo Henrique 

Zanardi, restando incontroverso nos autos que Alexandre conduziu 

veículo automotor enquanto fazia a ingestão de bebida alcoólica (tequila) e 

uso de substância entorpecente (maconha), razão pela qual sua 

condenação pela prática do delito em análise é medida que se impõe.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, 

alínea d, do Código Penal) em favor do acusado Alexandre Correia 

Sobrinho, bem como a incidência da agravante da reincidência (artigo, 61, 

inciso I, do Código Penal) em se desfavor.

II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA (artigo 288, 

parágrafo único, do Código Penal)

No tocante ao crime de associação criminosa, entendo que sua 

materialidade não restou provada no presente caso, pois, não se pode 

constatar das provas existentes nos autos que os acusados estavam 

mancomunados de maneira ininterrupta com a intenção de praticar outros 

delitos.

A perícia realizada no aparelho celular de Alexandre Correia não revelou a 

participação de qualquer outro acusado como integrante de associação 

criminosa, sendo possível constatar apenas uma foto de Alexandre e 

Pablo ostentando armas de fogo, contudo, tal fato é insuficiente à 

caracterização do delito de associação criminosa, o qual requer número 

maior que dois agentes para sua configuração.

Ainda, em que pese o acusado Alexandre ter indicado pelas mensagens 

que praticaria outro delito de roubo em data próxima, não foram citados 

possíveis coautores, não sendo lícito presumir que os demais acusados 

tomariam parte em novos delitos apenas pelo fato de terem concorrido 

para o delito de roubo objeto da presente ação.

Deve-se destacar que nada consta no referido aparelho celular com 

relação ao acusado Abrahão ou aos menores Luiz Diego e Débora 

Cristina, razão pela qual a absolvição de todos os acusados pelo delito em 

análise é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 157, §2º, incisos II 

e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, por 

duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal e artigo 306, da Lei 

9503/97, todos na forma do artigo 69, do Código Penal, bem como 

CONDENAR os acusados PABLO HENRIQUE ZANARDI e ABRAHÃO DA 

SILVA SANTOS, devidamente qualificados nos autos, como incursos nas 

penas previstas no artigo 157, § 2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do 

Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, por duas vezes, na forma do 

artigo 70, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69, do Código Penal, 

e, por consequência, ABSOLVÊ-LOS do crime tipificado no artigo 288, 

cabeça, do Código Penal.

Desse modo, passo a dosar individualmente as penas, em estrita 

observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5º, inciso XLVI, da 

Constituição Federal.

I – DO RÉU ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO

I.I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, incisos II e V e 

§2º-A, inciso I, do Código Penal)

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que se 

mostrou extremamente agressivo durante as mais de 04 (quatro) horas em 

que manteve as vítimas em seu poder, além de demonstrar frieza e 

crueldade contra as mesmas, não obstante estarem completamente 
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dominadas e indefesas, de modo que lhes incutiu desnecessário 

sofrimento físico e psicológico, razão pela qual sua conduta transbordou 

dos limites esperados pela elementar do tipo em questão, devendo 

sopesar em seu desfavor; é possuidor de maus antecedentes, uma vez 

que há um registro de sentença condenatória com trânsito em julgado 

contra si, contudo, por configurar agravante genérica, tal fato será 

considerado apenas na segunda fase da dosimetria, evitando-se assim 

bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta 

social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos 

elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela 

qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, 

não sendo valorado a seu desfavor; as consequências são graves, pois, 

a vítima Eneida de Oliveira sofreu grande abalo psicológico e financeiro, 

estando extremamente impactada pelo evento a ponto de cogitar vender 

sua casa e mudar de cidade, além disso, sofreu prejuízo na monta de 08 

(oito) a 10 (dez) mil reais, o que lhe impossibilita custear um tratamento 

psicológico no momento, fato este agravado pela subtração de seus 

instrumentos de trabalho (notebook e tablet), dificultando ainda mais seu 

restabelecimento financeiro após o delito; as circunstâncias são graves, 

pois, os agentes se aproveitaram do período noturno para se esconder na 

casa da vítima e emboscá-la assim que chegasse, com isso diminuindo 

sua capacidade de defesa, bem como, ao final, abandonaram as vítimas 

firmemente amarradas em local ermo e no meio da madrugada, razão pela 

qual o modus operandi utilizado merece maior reprimenda, devendo 

sopesar em seu desfavor; por fim, o comportamento da vítima não teve 

influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito em 

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Concorrem a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’ (confissão 

espontânea) e as agravantes previstas no artigo 61, incisos I 

(reincidência) e II, alínea ‘h’ (contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos), 

ambos do Código Penal, que em razão de posição jurisprudencial dos 

Tribunais Superiores (REsp 1341370/MT), tenho que devem ser 

parcialmente compensadas, razão pela qual agravo a pena imposta em 06 

(seis) meses e 07 (sete) dias, passando a dosá-la em 06 (seis) anos 09 

(nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição da pena.

Concorre a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2-A, inciso 

I, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação 

supracitada, aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 

11 (onze) anos 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão e multa.

Tem-se que a pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa 

de liberdade, forte em tais razões, e desprezando-se as frações de real, 

FIXO a pena de multa em 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa, 

valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

I.II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B, da Lei 8069/90)

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo 

excessos a considerar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que 

há um registro de sentença condenatória com trânsito em julgado contra 

si, contudo, por configurar agravante genérica, tal fato será considerado 

apenas na segunda fase da dosimetria, evitando-se assim bis in idem; não 

há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão 

pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram 

coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser 

sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado 

a seu desfavor; quanto às consequências e às circunstâncias não há 

informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente; 

por fim, o comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora 

sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito em 

01 (um) ano de reclusão.

Concorrem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, que 

em razão de posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores (REsp 

1341370/MT), tenho que ambas devem ser compensadas.

Não concorrem causas de diminuição da pena.

III.III – DO CONCURSO FORMAL

Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, deve ser 

reconhecido o concurso formal de crimes, já que o acusado mediante uma 

só ação praticou dois crimes idênticos, aos quais fora imposta a mesma 

pena, aplicando-se a pena de um só deles aumentada em 1/6 (um sexto), 

conforme já mencionado na fundamentação.

Diante do reconhecimento do concurso formal, FIXO a pena definitiva para 

o crime de corrupção de menores em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a 

definitiva.

 I.III – DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro)

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, pois, fez ingestão de 

bebida com alto teor alcoólico (tequila) e substância entorpecente 

(maconha) enquanto conduzia um veículo com seis pessoas, dentre as 

quais duas vítimas de idade avançada, por diversas cidades da região, 

criando assim um perigo elevado de causar um acidente cujas 

consequências seriam trágicas, razão pela qual extrapolou os limites da 

elementar do tipo, devendo sopesar em seu desfavor; é possuidor de 

maus antecedentes, uma vez que há registros nos autos de sentença 

condenatória com trânsito em julgado contra o mesmo, contudo, por 

configurar agravante genérica, tal fato será considerado apenas na 

segunda fase da dosimetria, evitando-se assim bis in idem; não há dados 

concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não 

deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a 

respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a 

seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu 

desfavor; quanto às consequências e circunstâncias não há informações 

que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente razão pela qual 

não devem sopesar em seu desfavor; por fim, o comportamento da vítima 

não teve influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o crime de 

corrupção de menores em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de 

detenção e multa.

Concorrem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, que 

em razão de posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores (REsp 

1341370/MT), tenho que ambas devem ser compensadas.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela 

qual torno a pena anterior dosada como definitiva.

Tem-se que a pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa 

de liberdade, forte em tais razões, e desprezando-se as frações de real, 

FIXO a pena de multa em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, valorando o 

dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato e 

devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

I.IV – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra do concurso material de crime, descrita no artigo 69, 

do Código Penal, fica o réu definitivamente condenado em 12 (doze) anos 

05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, 09 (nove) meses e 22 

(vinte e dois) dias de detenção e 477 (quatrocentos e setenta e sete) 

dias-multa, sendo cada dia valorado em 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, devidamente corrigido 

monetariamente na data do efetivo pagamento.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, uma vez que a 

pena aplicada foi superior ao patamar de 08 (oito) anos, conforme 

disposto no artigo 33, § 1°, 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 da 

pena aplicada.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293, ambos do 

CTB, determino a suspensão da CNH do acusado Alexandre Correia 

Sobrinho ou, caso ainda não a possua, determino a proibição de se obter 

a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por período de 

04 (quatro) meses, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de 

trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta 

determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença 

judicial condenatória, em conformidade com o disposto no artigo 295 do 

CTB.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não vislumbro 

qualquer alteração fática e probatória apta a ensejar a revogação de sua 

prisão preventiva, permanecendo presentes os requisitos previstos no 

artigo 312 do Código de Processo Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, uma vez que não consta nos autos pedido neste sentido.
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 II – DO RÉU PABLO HENRIQUE ZANARDI

II.I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, incisos II e V e 

§2º-A, inciso I, do Código Penal)

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que, assim 

como seus comparsas, se mostrou extremamente agressivo durante as 

mais de 04 (quatro) horas em que manteve as vítimas em seu poder, além 

de demonstrar frieza e crueldade contra as mesmas, tendo inclusive 

chegado a desferir um golpe com a lateral de um de facão nas costas de 

uma delas, de modo que lhes incutiu desnecessário sofrimento físico e 

psicológico, transbordando, assim, dos limites esperados pela elementar 

do tipo, razão pela qual deve sopesar em seu desfavor; é possuidor de 

maus antecedentes, uma vez que há um registro de sentença 

condenatória com trânsito em julgado contra si por crime de uso de 

drogas; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta 

social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos 

elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela 

qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, 

não sendo valorado a seu desfavor; as consequências são graves, pois, 

a vítima Eneida de Oliveira sofreu grande abalo psicológico e financeiro, 

estando extremamente impactada pelo evento a ponto de cogitar vender 

sua casa e mudar de cidade, além disso, sofreu prejuízo na monta de 08 

(oito) a 10 (dez) mil reais, o que lhe impossibilita custear um tratamento 

psicológico no momento, fato este agravado pela subtração de seus 

instrumentos de trabalho (notebook e tablet), dificultando ainda mais seu 

restabelecimento financeiro após o delito; as circunstâncias são graves, 

pois, os agentes se aproveitaram do período noturno para se esconder na 

casa da vítima e emboscá-la assim que chegasse, com isso diminuindo 

sua capacidade de defesa, bem como, ao final, abandonaram as vítimas 

firmemente amarradas em local ermo e no meio da madrugada, razão pela 

qual o modus operandi utilizado merece maior reprimenda, devendo 

sopesar em seu desfavor; por fim, o comportamento da vítima não teve 

influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o delito em 

07 (sete) anos de reclusão e multa.

Concorrem as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (menoridade 

relativa) e III, alínea ‘d’ (confissão espontânea) e a agravante prevista no 

artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos), 

ambos do Código Penal, razão pela qual atenuo a pena imposta em 07 

(sete) meses, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses 

de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição da pena.

Concorre a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2-A, inciso 

I, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação 

supracitada, aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 

09 (nove) anos 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa.

Tem-se que a pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa 

de liberdade, forte em tais razões, e desprezando-se as frações de real, 

FIXO a pena de multa em 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, valorando 

o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à data do fato 

e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

II.II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B, da Lei 8069/90)

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo 

excessos a considerar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que 

há um registro de sentença condenatória com trânsito em julgado contra si 

por crime de uso de drogas; não há dados concretos nos autos para 

aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu 

desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o 

motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; quanto às 

consequências e às circunstâncias não há informações que levem a 

considerá-las como desfavoráveis ao agente; por fim, o comportamento 

da vítima não teve influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito em 

01 (um) ano 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Concorrem as atenuantes previstas no artigo 65, incisos I (menoridade 

relativa) e III, alínea ‘d’ (confissão espontânea), ambos do Código Penal, 

contudo, deixo de atenuar a pena imposta em obediência à súmula n. 

231/STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena.

Não concorrem causas de diminuição da pena.

II.III – DO CONCURSO FORMAL

Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, deve ser 

reconhecido o concurso formal de crimes, já que o acusado mediante uma 

só ação praticou dois crimes idênticos, aos quais fora imposta a mesma 

pena, aplicando-se a pena de um só deles aumentada em 1/6 (um sexto), 

conforme já mencionado na fundamentação.

Diante do reconhecimento do concurso formal, FIXO a pena definitiva para 

o crime de corrupção de menores em 01 (um) ano 07 (sete) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, 

torno-a definitiva.

 II.IV – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra do concurso material de crime, descrita no artigo 69, 

do Código Penal, fica o réu definitivamente condenado em 11 (onze) anos 

02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 340 (trezentos e 

quarenta) dias multa, sendo cada dia valorado em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, devidamente corrigido 

monetariamente na data do efetivo pagamento.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, uma vez que a 

pena aplicada foi superior ao patamar de 08 (oito) anos, conforme 

disposto no artigo 33, § 1°, 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 da 

pena aplicada.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não vislumbro 

qualquer alteração fática e probatória apta a ensejar a revogação de sua 

prisão preventiva, permanecendo presentes os requisitos previstos no 

artigo 312 do Código de Processo Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, uma vez que não consta nos autos pedido neste sentido.

 III – DO RÉU ABRAHÃO DA SILVA SANTOS

III.I – DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, incisos II e V e 

§2º-A, inciso I, do Código Penal)

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade elevada, uma vez que, assim 

como seus comparsas, se mostrou extremamente agressivo durante as 

mais de 04 (quatro) horas em que manteve as vítimas em seu poder, além 

de demonstrar frieza e crueldade contra as mesmas, de modo que lhes 

incutiu desnecessário sofrimento físico e psicológico, transbordando, 

assim, dos limites esperados pela elementar do tipo em questão, razão 

pela qual deve sopesar em seu desfavor; não é possuidor de maus 

antecedentes, uma vez que não há registros de sentença condenatória 

com trânsito em julgado contra o mesmo; não há dados concretos nos 

autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar 

em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua 

personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o 

motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as 

consequências são graves, pois, a vítima Eneida de Oliveira sofreu grande 

abalo psicológico e financeiro, estando extremamente impactada pelo 

evento a ponto de cogitar vender sua casa e mudar de cidade, além disso, 

sofreu prejuízo na monta de 08 (oito) a 10 (dez) mil reais, o que lhe 

impossibilita custear um tratamento psicológico no momento, fato este 

agravado pela subtração de seus instrumentos de trabalho (notebook e 

tablet), dificultando ainda mais seu restabelecimento financeiro após o 

delito; as circunstâncias são graves, pois, os agentes se aproveitaram do 

período noturno para se esconder na casa da vítima e emboscá-la assim 

que chegasse, com isso diminuindo sua capacidade de defesa, bem como, 

ao final, abandonaram as vítimas firmemente amarradas em local ermo e 

no meio da madrugada, razão pela qual o modus operandi utilizado merece 

maior reprimenda, devendo sopesar em seu desfavor; por fim, o 

comportamento da vítima não teve influência para a conduta ora 

sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito em 

06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Concorre a agravantes prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (contra 

pessoa maior de 60 (sessenta) anos), do Código Penal, razão pela qual 

agravo a pena imposta em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias, passando a 

dosá-la em 07 (sete) anos 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão 

e multa.

Não concorrem causas de diminuição da pena.
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Concorre a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2-A, inciso 

I, do Código Penal, que no caso concreto, nos termos da fundamentação 

supracitada, aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 

12 (doze) anos 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e multa.

Tem-se que a pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa 

de liberdade, forte em tais razões, e desprezando-se as frações de real, 

FIXO a pena de multa em 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias-multa, 

valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

III.II – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (art. 244-B, da Lei 8069/90)

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo 

excessos a considerar; não é possuidor de maus antecedentes, uma vez 

que não há registro de sentença condenatória com trânsito em julgado 

contra si; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta 

social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos 

elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela 

qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, 

não sendo valorado a seu desfavor; quanto às consequências e às 

circunstâncias não há informações que levem a considerá-las como 

desfavoráveis ao agente; por fim, o comportamento da vítima não teve 

influência para a conduta ora sancionada.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito em 

01 (um) ano de reclusão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Não concorrem causas de diminuição da pena.

III.III – DO CONCURSO FORMAL

Em obediência ao que dispõe o artigo 70 do Código Penal, deve ser 

reconhecido o concurso formal de crimes, já que o acusado mediante uma 

só ação praticou dois crimes idênticos, aos quais fora imposta a mesma 

pena, aplicando-se a pena de um só deles aumentada em 1/6 (um sexto), 

conforme já mencionado na fundamentação.

Diante do reconhecimento do concurso formal, FIXO a pena definitiva para 

o crime de corrupção de menores em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de 

reclusão, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a 

definitiva.

 III.IV – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplicando-se a regra do concurso material de crime, descrita no artigo 69, 

do Código Penal, fica o réu definitivamente condenado em 13 (treze) anos 

01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 481 (quatrocentos e 

oitenta e um)dias-multa, sendo cada dia valorado em 1/30 (um trigésimo) 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, devidamente 

corrigido monetariamente na data do efetivo pagamento.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, uma vez que a 

pena aplicada foi superior ao patamar de 08 (oito) anos, conforme 

disposto no artigo 33, § 1°, 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 da 

pena aplicada.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não vislumbro 

qualquer alteração fática e probatória apta a ensejar a revogação de sua 

prisão preventiva, permanecendo presentes os requisitos previstos no 

artigo 312 do Código de Processo Penal.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 

Penal, uma vez que não consta nos autos pedido neste sentido.

 Condeno os acusado ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO, PABLO 

HENRIQUE ZANARDI E ABRAHÃO DA SILVA SANTOS ao pagamento das 

custas e despesas processuais em proporção.

 Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

1) Expeça-se guia de execução penal dos réus;

2) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação dos réus, com as devidas identificações, para cumprimento 

do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal de 1988;

3) Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à 

POLITEC e a INFOSEG;

4) Proceda-se ao recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) dias do 

trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 686 do 

CPP;

5) Intime-se o acusado Alexandre Correira Sobrinho para entregar, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sua CNH em juízo ou, na 

impossibilidade de fazê-lo, indicar pessoa que possa cumprir tal diligência.

6) Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo;

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136213 Nr: 5147-33.2019.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17.805/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Em cumprimento ao item 7.35.10.1 da CNGC, impulsiono os autos a fim de 

intimar o(a) defensor(a) do réu(é) MATHEUS SOUZA FERREIRA para, no 

prazo de 10 (dez) dias, RESPONDER ÀS ACUSAÇÕES POR ESCRITO DE 

ACORDO COM INTEIRO TEOR DA DENUNCIA, sendo que o(a) indiciado(a) 

ao ser intimado, informou que tem advogado constituído na pessoa do(a) 

Dr. Nylvan José da Silva

 É o que me cumpre certificar.

Jaciara, 5 de fevereiro de 2020.

Regina Helena Guaracho

Gestora Judiciária

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002228-54.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUSA GRANZOTTO BOLZAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1002228-54.2019.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA CLEUSA GRANZOTTO 

BOLZAN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando a justificativa apresentada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de redesignação da audiência de conciliação 

previamente designada nos autos. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FERREIRA DAMASCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA DOS ANJOS VIEIRA OAB - MT25294/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000151-38.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ROBSON FERREIRA 
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DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos. Consigno que a tutela antecipada foi devidamente 

analisada nos autos no dia 31/01/2020 (decisão ID. 28425931). Assim, 

deve o feito aguardar na secretaria a audiência de conciliação designada 

para 05/05/2020. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000216-33.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANA PAULA SOUZA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Atento ao poder geral 

de cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência 

por documento IDÔNEO e ATUAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (grifo 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Ademais, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento ou nascimento, contrato de aluguel, declaração de união 

estável com firma reconhecida em cartório ou documento semelhante de 

acordo com o caso, desde que bastante a comprovar o vínculo com a 

pessoa cujo nome consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO 

ASSINALADO, caso a parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de 

conseguir o competente comprovante de residência, determino desde já 

que o Sr.(a) Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos 

autos para que seja certificado quanto a veracidade do endereço 

indicado. Não apresentada justificativa ou quedando-se silente, tornem os 

autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-84.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DE ARAUJO (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. 1000232-84.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ELIANE 

FERREIRA DE ARAUJO 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: 19/05/2020 Hora: 08:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 6 

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: 1000233-69.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI JOSE DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000233-69.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:DONIZETI JOSE 

DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEXANDER PARMIGIANI, 

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO POLO PASSIVO: BANCO PAN 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 6 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: 1001492-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONFRANSNYEL DE SOUZA SIQUEIRA 00606696164 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001492-36.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado foi 

interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 203, § 4º do 

CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo a parte 

recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

de 10 dias. Jaciara, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001431-78.2019.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINICIUS COSTA ARAUJO (EXECUTADO)

 

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. 28917638 , 

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: 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)

 

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: 19/05/2020 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001874-29.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

APARECIDO FERREIRA DA COSTA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . : 

1001874-29.2019.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. Jaciara, 6 de fevereiro de 2020. ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-61.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILSON CARVALHO MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000240-61.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:EDENILSON 

CARVALHO MODESTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000243-16.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA MARIA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000243-16.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:SANTA MARIA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAMIRES PAULA COSTA 

LEITE 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: 19/05/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 6 

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: 1000246-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOURADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000246-68.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:PAULO 

DOURADO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 6 

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: 1000247-53.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000247-53.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:FABIO 

EVANGELISTA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 09:00 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 6 

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: 1001802-42.2019.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DELGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA OAB - MT24250/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FERREIRA DOS SANTOS (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: MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA OAB: MT24250/O 

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: 10:15 , 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: 1000248-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000248-38.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:ANTONIO 

CARLOS SILVA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ESDRA 

SILVA DOS SANTOS 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: 19/05/2020 Hora: 09:10 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 6 

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: 1000246-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DOURADO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB: MT15916-O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 08:50 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-04.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000108-04.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ANA CRISTINA ALVES VIEIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000231-02.2020.8.11.0010. REQUERENTE: CELIA MIZAEL CORREIA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 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), mas não será concedida quando houver perigo 
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de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos e 

após análise dos documentos anexados com a inicial observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A requerente sustenta ter mudado 

recentemente para um novo imóvel e que, ao pleitear perante a requerida o 

ligamento de energia elétrica no local, foi surpreendida pela negativa de 

prestação do serviço diante da cobrança de débitos pretéritos em face do 

antigo locador. Para comprovar o alegado junta o contrato de locação 

(firmado em 04/02/2020 e com firma reconhecida), além das faturas em 

nome do antigo locador e os requerimentos feitos à empresa ré no sentido 

de solucionar o problema amistosamente. Verifica-se que há 

verossimilhança nas alegações feitas pela requerente, ainda mais quando 

considerada a inversão da prova em prol do consumidor, o qual se vê, 

muitas vezes, impossibilitado de produzir provas do direito alegado. No 

tocante ao direito alegado, constata-se que por se tratar de obrigação 

propter personam (e não propter rem), não há como se imputar aos novos 

locatários débitos pretéritos relativos à energia elétrica. Nesse sentido: 

AUTOR QUE É O ATUAL LOCATÁRIO DO IMÓVEL E EFETIVO USUÁRIO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO, POIS FUNDADO EM DÉBITO 

PRETÉRITO DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE 

CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA DO ANTERIOR OCUPANTE 

DO IMÓVEL. ILEGALIDADE. PARCELAMENTO DE DÉBITO EM NOME DE 

TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DESCONSTITUIÇÃO DO 

TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$1.200,00 QUE MERECE SER MANTIDO, POIS 

DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008285272, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/02/2019). O perigo da 

demora também é evidente, pois, no caso, encontra-se a Requerente 

desprovida de energia elétrica em sua residência, circunstância que 

enseja notórios prejuízos. Desse modo, em sede de análise preliminar, 

entendo que o pleito autoral possui os requisitos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada, cabendo consignar ainda que a medida 

não se mostra irreversível, pois, restando a Requerida vencedora ao final 

da demanda, bastará que tome as providências cabíveis à cobrança de 

eventual débito reconhecido. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Requerida restabeleça o fornecimento 

de energia elétrica na Unidade Consumidora n. 6/118405-0, devendo 

fazê-lo no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). II - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e 

compareça à audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, 

consignando que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o 

caso, oferecer defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. IV - 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. V - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000217-18.2020.8.11.0010. REQUERENTE: MAURICIO VIEIRA QUEIROZ 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMARE MARIA DA SILVA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000200-79.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ROSIMARE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da 

comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

caso não seja concedida neste momento processual, fundamentos 

relevantes apoiados em provas idôneas capazes de demonstrar 

convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial poderá ser 

acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância 

que torna temerária a adoção da providência judicial reclamada. Nesse 

sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO 

CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE 
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PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O JULGADOR DA 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO CORRETAMENTE 

LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a existência de prova 

inequívoca e que convença o julgador da verossimilhança da alegação. 2. 

Afirmações com base em declarações particulares e elaboradas 

unilateralmente pelo agravante não têm o poder de convencimento, além 

de não se constituírem em prova inequívoca. 3. Ausentes os requisitos do 

artigo 273, do Código de Processo Civil , mostra-se correta a decisão 

monocrática que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 4. Agravo 

de Instrumento conhecido e não provido. (TJPR. AI 500720-7. DJE 

12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição sumária e diante da inexistência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo 

de dano, INDEFIRO a tutela de urgência neste momento processual. 3. Não 

obstante, sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando que 

a parte reclamante se encontra em situação de hipossuficiência em razão 

da dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO 

em seu favor invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-67.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS BRITO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000065-67.2020.8.11.0010. REQUERENTE: JOSE LUIS BRITO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003366-56.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003366-56.2019.8.11.0010. REQUERENTE: LUZIMAR RIBEIRO 

RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em caráter 

liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida pleiteada 

exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo caso não seja concedida neste momento processual, 

fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas capazes de 

demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a pretensão inicial 

poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda a narrativa dos 

fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstância que torna temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000199-94.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ABILIO AMERICO REQUERIDO: 
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SERASA S/A. Vistos, etc. 1. CITE-SE para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. A medida pleiteada exige, além da comprovação 

do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não seja 

concedida neste momento processual, fundamentos relevantes apoiados 

em provas idôneas capazes de demonstrar convincente probabilidade de 

que, ao final, a pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, 

entretanto, toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança 

do direito defendido pela parte reclamante decorre de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E 

SERASA. PEDIDO INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

QUE CONVENÇA O JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. 

DECISÃO CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA 

RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3. Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 

comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000198-12.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ABILIO AMERICO REQUERIDO: 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos. 

Considerando que a empresa requerida se trata de massa falida 

(processo 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de 

Falências de São Paulo/SP), bem como o teor do artigo 8º, da Lei 9099/95, 

determino, em respeito ao artigo 10, do NCPC, a intimação do requerente 

para se manifestar quanto à questão da inadequação do polo passivo da 

presente demanda ao rito dos Juizados Especiais, devendo fazê-lo no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-98.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DENISETE DOS REIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000147-98.2020.8.11.0010. REQUERENTE: DENISETE DOS REIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil 

que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), mas não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). A 

probabilidade do direito pode ser verificada pelos documentos acostados 

à inicial, em especial as fotografias que indicam, a princípio, não haver 

ligação entre o padrão da casa do requerente e a rede de energia elétrica. 

Além disso, foram juntados vários protocolos de atendimento pelo 

requerente, quais sejam n. 62978398, 62978398, 63062152, 63088870, 

63136683, 63159267, 63165405 e 63171100, fato este que indica ter a 

parte procurado resolver a questão amigavelmente, sem, contudo, lograr 

êxito na solução de seu problema. A resolução da ANEEL n. 414/2020, em 

seu artigo 31, prevê um prazo de instalação de 02 (dois) dias úteis para 

consumidores do grupo B (residencial urbano), sendo que no caso em 

questão transcorreram 17 (dezessete) dias desde o primeiro pedido de 

instalação feito à concessionária requerida, de modo que, em sede de 

cognição sumária, entendo por presente os requisitos ensejadores da 

tutela liminar, razão pela qual se faz necessária a concessão da medida 

ora pleitada. O perigo da demora também é evidente, pois, no caso, 

encontra-se o requerente desprovido do fornecimento de energia elétrica 

em sua residência, situação que lhe gera notórios e graves prejuízos. 

Ademais, consigno que a medida não se mostra irreversível, pois, 

restando a Requerida vencedora ao final da demanda, bastará que tome 

as providências cabíveis ao cumprimento de eventual direito reconhecido 

em seu favor, sendo plenamente possível o desfazimento (caso 

necessário) da medida ora deferida. Isto posto, DEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do 

CPC e, em consequência, determino que a Requerida realize, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas), a instalação da Unidade Consumidora nos 

termos requeridos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). II - Considerando a verossimilhança da alegação feita 

pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das providências supra, 

CITE-SE a parte Requerida para os atos desta ação e, INTIME-A da 

presente decisão, a fim de que cumpra o determinado e compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá, sendo o caso, oferecer 

defesa escrita no prazo legal, sob pena de presumir-se verdadeiros os 

fatos articulados na petição inicial. IV - 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. V - 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de 

Direito em substituição legal

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000946-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO AGOSTINHO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)
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INTIMAÇÃO da parte Autora, nos termos da legislação em vigor, para que 

apresente contrarrazões ao Recurso de ID. 26463887 no prazo legal, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001355-64.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA PAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS NETO OAB - MT3677-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1001355-64.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

ILMA PAIS DOS SANTOS REQUERIDO: VALMIRO LUIZ DA SILVA Vistos 

etc. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem 

as partes as provas que pretendem produzir, demonstrando a 

imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

sem a devida manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000156-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FORMAX AGROCIENCIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAL MORADOR OAB - PR24327 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERES AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS EIRELI (EXECUTADO)

RAYF ROBERTO TIRLONI (EXECUTADO)

 

01 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000156-07.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

FORMAX AGROCIENCIA LTDA EXECUTADO: CERES AGRO COMERCIO DE 

INSUMOS AGRICOLAS EIRELI, RAYF ROBERTO TIRLONI Vistos etc. 

INDEFIRO a suspensão do passaporte e suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação, uma vez que ao se determinar tal restrição não se está 

atingindo o patrimônio do devedor, e sim o exercício de direitos outros. 

Ademais, tem-se que tais medidas coercitivas, além de envolver direitos e 

garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor 

onerosidade e não prestaria a alcançar a quitação da dívida. Nesse 

sentido, entende o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO 

DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS 

CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR 

E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de restrição 

do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de 

pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se 

verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. ( Agravo de Instrumento, 

1012041-09.2017.8.11.0000, Relator: Des(a). SEBASTIAO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado : 15/08/2018). 

Intime-se a parte para requerer o que entender de direito no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Juara/MT, 14 de Outubro de 2019. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000663-65.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO APARECIDO AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000663-65.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: THIAGO APARECIDO AMORIM 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada no 

Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, necessária à comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido 

este requisito conforme documentos juntados. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado dos bens e pelo desaparecimento dos 

mesmos, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Ante o 

exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e 

alterações da Lei n.º 13.043/2014, DEFIRO, liminarmente, a busca e 

apreensão pleiteada. Expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se os bens e os documentos do veículo com o autor, na 

pessoa por ele indicada, devendo constar do auto o endereço completo do 

depositário e competindo ao autor. Consigo que, 05 (cinco) dias após 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (art. 3º, §1º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/2004) 

Executada a liminar, cite-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados desde o cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos 

encargos decorrentes da inadimplência (STJ, Recurso Especial nº 

1.418.593, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, - MS 2013/0381036-4), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. Concedo os benefícios do art. 212 e 846 do Novo 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juara/MT, 27 de Novembro de 2019. JULIANO HERMONT 

HERMES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001360-86.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIZA FARIA QUEIROZ (EXECUTADO)

NELIO PINHEIRO DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Nos termos da portaria 62/2016, promovo a INTIMAÇÃO da parte Autora 

para complementar a diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 

513,90 (quinhentos e treze reais e noventa centavos) para cumprimento 

dos atos.

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

Processo Número: 1001377-88.2019.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1001377-88.2019.8.11.0018. AUTOR(A): 

JOSIANE APARECIDA DA SILVA RÉU: ADMILSON APARECIDO DE SOUZA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito previsto 

no artigo 528, § 8º do NCPC, na forma de expropriação de bens. Cite-se 

pessoalmente o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, 

prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento do 

débito alimentar em atraso, nos termos do artigo 514 do Novo Código de 

Processo Civil, sob pena de protesto do pronunciamento judicial 

exequendo, nos termos do §1 º do artigo 528 do NCPC, aplicando-se, no 

que couber, o disposto no art. 517. Cientifique-se a parte executada que 

poderá, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se 

opor à execução por meio de embargos (CPC, art. 914 e seg. do 

CPC/2015), desde que dentro do prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 915), 

na forma do art. 231 do CPC/2015. Não efetuado o pagamento do débito, 

no prazo de 15 dias, será acrescido multa no montante de 10% (dez por 

cento), e também honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento), conforme preceitua artigo 523, § 1º do NCPC. Para o caso de 

parcial pagamento da dívida, no prazo legal, a verba honorária ora fixada e 

a multa incidirão sobre o restante (§ 2º do artigo 523 do NCPC). Caso não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação (§ 3º do artigo 523 do NCPC), conforme artigos 824, 825 e 

826 do NCPC. Autorizo o Senhor Oficial de justiça a realizar a citação e 

também a penhora na forma do estabelecido no Art. 212 do NCPC, em 

cumprimento deste mandado, em harmonia com art. 212, § 2º do NCPC. 

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento), do valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º do NCPC. Após, decorrido o 

prazo com ou sem pagamento, Vistas ao Ministério Público para 

manifestação. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juara/MT, 28 de Novembro de 2019. JULIANO 

HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001377-88.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para recolher a diligência do Sr. Oficial 

de Justiça nos termos da Portaria 62/2016 no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83776 Nr: 4002-20.2016.811.0018

 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: JMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 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, a que foram 

condenada nos termos da r. sentença em forma pro rata, da seguinte 

forma: PARTE AUTORA, no total de R$ 325,70(trezentos e vinte e cinco 

reais e setenta centavos), sendo R$ 206,70(duzentos e seis reais e 

setenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 119,00(cento 

e dezenove reais), para recolhimento da guia de taxa. PARTE REQUERIDA, 

no total de R$ 162,85(cento e sessenta e dois reais e oitenta e cinco 

centavos), sendo R$ 103,35(cento e três reais e trinta e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 59,50(cinquenta e nove reais e 

cinquenta centavos), para recolhimento da guia de taxa. Informo ainda, 

que o comprovante de pagamento deverá ser protocolado na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106364 Nr: 1339-30.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irair Torres Viana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, impulsino os presentes autos com Vista à Procuradoria 

Federal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 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: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Ghyslen Robson Lehnen - OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 Vistos, etc...Desta forma, DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do 

menor João Henrique Lauro Vargas, para que o genitor Luciano de Arruda 

Vargas exerça o direito de visitação anteriormente deferido. Diante do 

adiantado da hora, bem como com o intuito de se evitar eventuais traumas 

no infante, em nome proteção integral e melhor interesse do menor, o 

cumprimento desta decisão judicial deverá ser feito na manhã dia 

06/02/2020, a partir das 08:00h.Deverá o Mandado de Busca e Apreensão 

ser cumprido por Oficial de Justiça, acompanhado por Conselheiro Tutelar, 

devendo ser relatado qualquer intercorrência, com imediata comunicação 

ao Juízo.Deverá a autora ser intimada desta decisão no momento do seu 

cumprimento, bem como advertida do reconhecimento da alienação 

parental acima indicado, sem prejuízo da ocorrência do crime previsto no 

art. 236 da Lei nº 8.069/90 (Impedir ou embaraçar a ação de autoridade 

judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério 

Público no exercício de função prevista nesta Lei. Pena - detenção de seis 

meses a dois anos).Por fim, tendo em vista a informação de que o início 

das aulas do menor será no dia 10/02/2020, o genitor deverá entregar o 

menor na residência da genitora até às 19:00h do dia 09/02/2020 

(domingo), sob pena de aplicação das mesmas sanções indicadas nesta 

decisão. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 81271 Nr: 2607-90.2016.811.0018

 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: AdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos, etc.

Defiro em parte o pedido de fls. 66 e para tanto, determino a pesquisa de 

endereço do requerido SOMENTE nos sistemas conveniados do TJMT.

Caso seja localizado endereço da parte requerida, sendo este diferente do 

já contido nos autos, cite-se.
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De outro modo, caso seja o mesmo endereço, ao requerente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75470 Nr: 3906-39.2015.811.0018

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

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

 PARTE AUTORA: Jair Santos Silverio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora acerca da petição de ref. 118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81271 Nr: 2607-90.2016.811.0018

 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: AdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Proceder a intimação do rquerido, na pessoa de sua advogada dativa, 

Dra. Márcia de Campos Luna, para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86589 Nr: 5569-86.2016.811.0018

 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: Adriana da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte autora para manifestar acerca da petição 

de ref. 80, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106364 Nr: 1339-30.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irair Torres Viana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a intimação da parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68263 Nr: 436-97.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Cassia Miranda

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

 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:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a intimação da parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70450 Nr: 1498-75.2015.811.0018

 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: Wexley Julio Fernandes-PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63440-MG

 Proceder a intimação da parte autora para manifetar acerca do depósito 

de ref. 81, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71665 Nr: 2063-39.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Tromboni

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

 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:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a intimação da parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71947 Nr: 2197-66.2015.811.0018

 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): Divino de Lima, Murillo Espicalquis Maschio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espicalquis Maschio 

- OAB:11540-B

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a in timação do embargado para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75361 Nr: 3840-59.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ribeiro Gomes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a intimação da parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75814 Nr: 124-87.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Ferreira Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 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:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 340 de 660



 Nos termos do artigo 10 do CPC, proceder a intimação da parte autora 

acerca da manifestação de ref. 99, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76467 Nr: 469-53.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Messias Mendes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a intimação da parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78349 Nr: 1260-22.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi Isac da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a intimação da parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79644 Nr: 1836-15.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Hildebrand Nogueira, Gislaine Hildebrand Nogueira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a intimação da parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80562 Nr: 2200-84.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina Rocha Constantinos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o artigo 11 da Resolução CJF 458/2017, onde determina 

que antes da assinatura/ autorização do magistrado nas requisições de 

pagamento, as partes deverão ser intimadas do inteiro teor do ofício 

requisitório, procedo a intimação da parte autora para manifestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84027 Nr: 4139-02.2016.811.0018

 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: Maria Aparecida Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Hospital Municipal de Juara-Elidia Maschietto Santillo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar partes quanto juntada de informações de ref.85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38957 Nr: 2980-34.2010.811.0018

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de: A. O. dos Santos Sobrinho-ME- rep. 

Luana Maira Soares de Melo, Arthur Olimpio dos Santos Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as Partes para manifetação necessária no prazo legal, conforme 

determinado pelo MM. Juiz as fl. 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61564 Nr: 4188-48.2013.811.0018

 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: Querino Nunes da Mota Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de: A. O. dos Santos Sobrinho-ME- rep. 

Luana Maira Soares de Melo, Espolio de Arthur Olimpio dos Santos 

Sobrinho-rep. Luana Maira Soares de Melo Santos., Luana Maira Soares 

de Melo Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BOFI - OAB:30515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as Partes para manifetação necessária no prazo legal, conforme 

determinado pelo MM. Juiz as fl. 96

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62566 Nr: 30-13.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Querino Nunes da Mota Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Arthur Olimpio dos Santos 

Sobrinho-rep. Luana Maira Soares de Melo Santos., Luana Mayara de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Bofi - OAB:30515/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as Partes para manifetação necessária no prazo legal, conforme 

determinado pelo MM. Juiz as fl. 68

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 555-24.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Vicente do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Picin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Intimar patrono da parte autora quanto ao teor da Juntada de Mandado e 

certidão de ref.133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84623 Nr: 4458-67.2016.811.0018

 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): Edson Eugênio Lanner, Guiomar Izabel Laner, 

Comércio de Pneus Juara LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101105 Nr: 7338-95.2017.811.0018

 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): Evaldo Paulo Soares, Glacielma Araujo 

Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parta autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencias, no prazo legal.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-42.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal para a 

parte requerida apresentar contestação. ROSANE INES NOATTO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-42.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO TERMO DE 

PENHORA EXPEDIDO NOS AUTOS, BEM COMO PARA MANIFESTAREM O 

QUE ENTENDEREM DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-42.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO TERMO DE 

PENHORA EXPEDIDO NOS AUTOS, BEM COMO PARA MANIFESTAREM O 

QUE ENTENDEREM DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000961-70.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES NUNES DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILCELENE ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

MAGUILENE JOARES CAVASSANI ALVES (INVENTARIADO)

JISLENE ALVES DA SILVA (INVENTARIADO)

ESPÓLIO DE JOSE CARLOS ALVES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE JUINA (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) 

INVENTARIADO: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS ALVES, MAGUILENE 

JOARES CAVASSANI ALVES, GILCELENE ALVES DA SILVA, JISLENE 

ALVES DA SILVA, BEM COMO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA-MT. . JUÍNA, 10 de 

junho de 2019. ROSANE INES NOATTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, 

TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000980-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DOS REIS MARIA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DOS REIS MARIA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

INFORME NOS AUTOS O ENDEREÇO CORRETO DE CÉLIA APARECIDA 

DOS REIS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001056-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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) CENTRO. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))
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MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo nº: 1001201-59.2017.8.11.0025 Requerente: Neiva 

Santos Requerido: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS, 

Determinada a realização de perícia e fixados os honorários do expert em 

R$ 900,00, insurge-se a autarquia previdenciária contra o valor arbitrado, 

postulando a sua redução, porque, segundo afirma, a orientação fixada 

pelo Conselho da Justiça Federal com base em parâmetros estabelecidos 

na Resolução nº 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça visando 

uniformizar a questão das perícias judiciais envolvendo assuntos 

previdenciários, seria no sentido de padronizar os honorários médicos no 

valor de R$ 370,00, os quais podem, excepcionalmente, ultrapassar em 

até cinco vezes esse valor máximo, desde que fundamentada pelo juízo a 

necessidade de majoração. Diretamente ao cerne da matéria, calha 

salientar que a orientação exarada pelo CJF, não obstante seja um 

importante parâmetro, deve ser aplicada de modo temperado nas ações 

em que a matéria previdenciária é debatida no âmbito da Justiça Comum 

Estadual, porque, à toda evidência, as distâncias, regiões e circunstâncias 

fáticas dessas ações são medularmente distintas daquilo que foi 

padronizado aos centros urbanos de maior concentração populacional. 

Vale dizer: no caso concreto há que se considerar que a sede da 

Comarca dista aproximadamente 750 km de distância da Capital do Estado, 

possui reduzida quantidade de profissionais médicos em toda região, os 

quais, por sua vez, em sua maioria declinam do mister de auxiliar do juízo, 

quem ademais na grande maioria dos casos versa sobre pessoas 

hipossuficientes, que não possuem condições financeiras para, por 

exemplo, deslocar-se a outro centro maior ou melhor aparelhado nonde 

pudesse ser feita a perícia a valores mais módicos, tudo a demonstrar o 

quão justificável é a majoração dos honorários no caso presente. Além 

disso, não se pode deslembrar que o trabalho em comento é técnico, de 

grande responsabilidade e capaz de influenciar decisivamente no 

julgamento e que não se está a remunerar, tão somente, o tempo do perito, 

mas, sobretudo, a sua capacidade técnica, experiência adquirida ao longo 

de sua carreira. Isto posto, indefiro o pedido de redução da verba 

honorária formulado pelo requerido, porque foi estabelecida em 

observância ao princípio da razoabilidade e em consonância com o 

serviço a ser desempenhado. No mais, prossiga no cumprimento da 

decisão que determinou a realização da perícia, atentando-se à remessa 

de todos quesitos que tenham sido formulados pelas partes. Vindo o 

laudo, vistas às partes e, por fim, conclusos para novas deliberações ou 

julgamento direto da lide. Publicado no próprio sistema eletrônico. Às 

providências. Juína (MT), 02 de outubro de 2019. FABIO PETENGILL, Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001211-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DINEIA LUCIA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI GONÇALVES DE AZEVEDO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR, 

NO PRAZO DE CINCO DIAS, ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL 

POSITIVA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001242-26.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. (EXEQUENTE)

J. D. S. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. R. F. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARIANE AGOSTINETTO OAB - MT20322/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DATIVA PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 80117 Nr: 4659-48.2010.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MKDOB, ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n: 4659-48.2010.8.11.0025 (cod. 80117)

Exequente: Marilene Kelly de Oliveira Barreto

Executado: Ananias da Silva Barreto

V I S T O S,

Compulsando com mais detalhamento os autos, verifica-se que a 

alimentanda atingiu a maioridade, desde o ano de 2017 (seu nascimento 

data de 27/04/1999), e, portanto, antes de se extinguir o feito pelo 

aparente desinteresse no seu prosseguimento, necessário é que seja a 

titular do direito em execução intimada a regularizar sua situação 

processual, assumindo na integralidade a polaridade ativa e, no mesmo 

prazo, dar impulso ao feito, tudo sob pena de extinção.

Prazo de 15 dias, intimação pessoal.

Às providências.

Juína/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89128 Nr: 3289-63.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIRIO ZENI, LIANI ELIDIA ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA NOATTO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:OAB/MT 5.380

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESATAR ACERCA DO PAGAMENTO REALIZADO 

EM FLS.910/911

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 144673 Nr: 1514-66.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHALOM PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não havendo motivos a inquinar a presunção de 

legalidade que advém do título, conheço os embargos e julgo-os 

improcedentes.Custas pelo embargante, mais honorários da sucumbência 

arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observando-se o 

disposto no art. 98, §3º, do CPC.Atentando-se às especificidades do caso 

concreto, bem como o trabalho realizado pelo advogado nomeado que 

atuou por meio da propositura da ação, fixo em seu favor honorários 

dativos no valor equivalente à 2,5 URH, com observância na tabela da 

Ordem dos Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do 

Provimento nº. 09/2007-CGJ. Expeça-se certidão em favor do defensor 
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dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 

3º).Transitada em julgado, traslade-se cópia da presente decisão aos 

autos de Execução Fiscal n. 5556-03.2015.811.0025 (código 114381) e 

arquive-se.P.I.C. Às providências.Juína/MT, 30 de janeiro de 2020.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133950 Nr: 5089-53.2017.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLIANA RODRIGUES DOS SANTOS, 

LORIVAL ETINE, MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, VILMA GIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES 

- OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA DISTRIBUIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A COMARCA DE 

ARAPUTANGA-MT, PARA A INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS LORIVAL 

ETINE E APOLIANA RODRIGUES DOS SANTOS ACERCA DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO REDESIGNADA PARA O DIA 08/04/2020, ÀS 08H20MIN, 

A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA COMARCA DE JUÍNA-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 115711 Nr: 6845-68.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sisane Vanzella - OAB:OAB/MT 

5971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 6845-68.2015.811.0025 (Código: 115711)

Exequente: E. V. de B. S., representada por sua mãe, Monica Vieira da 

Silva

Executado: Valdir de Bona Sartor

V I S T O S,

Cuida-se de cumprimento de sentença homologatória de transação judicial, 

em face ao alegado inadimplemento pelo executado dos termos da avença 

entabulada judicialmente, consistente na assunção da obrigação de pagar 

alimentos à sua filha, ora exequente, Eloá Vieira de Bona Sartor.

De proemio, porque o instrumento de procuração acostado às fls. 42 e 53 

foi firmado e lavrado em nome da representante da alimentanda, que é a 

verdadeira titular do direito em execução, intime-se a autora a regularizar a 

representação processual, no prazo de 15 dias, sob as penas do art. 76, 

§ 1º, I do NCPC.

Devidamente corrigido o erro de representação, 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.

Defiro, após a intimação, a remessa aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo para publicização.

Intimado o devedor, se quitado o débito, venham conclusos para extinção; 

em caso contrário, manifeste-se a credora, dando impulso efetivo ao 

processo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Juína (MT), 5 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119289 Nr: 980-30.2016.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT, DOUGLAS MARCEL DE BARROS - OAB:17815/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PESQUISA VIA RENAJUD

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122668 Nr: 3041-58.2016.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELQUIZEDEQUE MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12178-A/MS, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PREPARO E AS CUSTAS DA CARTA PRECATÓRIA A SER 

EXPEDIDA PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMARCA DEPRECADA E PROMOVA 

A JUNTADA DOS COMPROVANTES RESPECTIVOS NOS AUTOS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 1366-75.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS N. 2676-19.2007.811.0025 - CÓDIGO N. 38764

AUTOS N. 1366.75.2007.811.0025 - CÓDIGO N. 37487

TIPO DE AÇÃO:

 AÇÃO DE COBRANÇA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA/EXECUÇÃO (CÓD. 38764);

AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS CONVERTIDA EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS (CÓD. 

37487);

EXEQUENTE(S):

 ADEMAR ANTONIO DE SOUZA (CPF 420.008.821-53);

JARBAS ANTÔNIO DIAS (CPF 481.668.550-20) – OAB/MT 7.842-B

ADVOGADO(S): Dr. JARBAS ANTÔNIO DIAS (CPF 481.668.550-20) – 

OAB/MT 7.842-B

 EXECUTADO(S): CARLOS APARECIDO CORREIA (CPF 411.411.481-53)

 ADVOGADOS: Dr. EVALDO GUSMÃO DA ROSA (OAB/MT 2.982); Dra. 

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA (OAB/MT 6.850) e Dr. RAFAEL JERÔNIMO 

SANTOS (OAB/MT 13.389);

VALOR DO DÉBITO:

 AUTOS CÓDIGO Nº 38764:

 R$ 1.630.803,85 (um milhão seiscentos e trinta mil oitocentos e três reais 

e oitenta e cinco centavos) - condenação – fls. 246/252 - 03/2016;

R$ 245.694,75 (duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e 

quatro reais e setenta e cinco centavos) - honorários advocatícios – fls. 

246/252 – 03/2016;

AUTOS CÓDIGO Nº 37487:

 R$ 187.271,06 (cento e oitenta e sete mil duzentos e setenta e um reais e 

seis centavos) – honorários advocatícios – fls. 211/216 – 03/2016

AVALIAÇÃO DO BEM (PENHORA INCIDE SOBRE 50% DO IMÓVEL): R$ 

4.740.000.00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais);

O Dr. FÁBIO PETENGILL, MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca 

de Juína/MT, com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC, faz a todos 

saber que, por meio do Leiloeiro Oficial Sr. CARLOS HENRIQUE BARBOSA, 

inscrito na JUCEMAT sob o nº 032, levará a praça para venda e 

arrematação o bem abaixo descrito, na modalidade online (leilão eletrônico 
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– Art. 882 do CPC) por meio do website: www.chbarbosaleiloes.com.br. 

Pelo presente edital e na pessoa(s) de seus(s) advogado(s), ficam 

intimadas as partes das designações supra, nos termos do artigo 889, I, 

do CPC.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 07/04/2020, a partir das 13h00min (horário de Mato 

Grosso), por preço não inferior ao da avaliação – R$ 4.740.000.00 (quatro 

milhões setecentos e quarenta mil reais).

SEGUNDO LEILÃO: Dia 14/04/2020, a partir das 13h00min (horário de Mato 

Grosso), para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) da 

última avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC) – R$ 2.844.000,00 

(dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil reais).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: Será realizado através da 

modalidade SOMENTE ELETRÔNICO (Art. 882 do CPC), por meio do 

website: www.chbarbosaleiloes.com.br.

BEM(NS):

 Parte ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da Matrícula 

14.448 (1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de 

Juína/MT): 50% (cinquenta por cento) de uma área com 1.393,3234 

hectares, denominada FAZENDA RECANTO DA PAZ, desmembrada de 

uma área de terras de 1.928.9132 hectares, denominada Gleba Fazenda 

Poconé, no Município de Castanheira/MT. Código INCRA 

902.144.104.680-4. Limites e confrontações descritos na Mat. 14.448: 

NORTE: com terras de Jovenal Pesolato; SUL: com terras de Olga Aiko 

Kuroyanagi; LESTE: com terras de Olga Aiko Kuroyanagi; OESTE: com 

terras de Olga Aiko Kuroyanagi. Imóvel com certificação 

(georreferenciamento) averbado: 131202000101-92.

Conforme avaliação efetuada pelo oficial de justiça, a área total 

(1.393,3234 hectares) possui aproximadamente 822 hectares em 

pastagem. Suas terras são de boa fertilidade e propícia para a prática de 

pecuária e algumas partes para a agricultura. Possuem alguns declives, 

servida de vários cursos d’água, sendo um deles o Rio denominado 

Tucanã.

Conforme certidão contida na Matrícula 14.448, sobre o imóvel existe a 

Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada às fls. 003 e v°, do Livro 

28-E, aos 04-06-2010, no 2° Serviço Notarial e Registrai de Aripuanã-MT, 

documento que demonstra a aquisição de parte da propriedade (50%) por 

parte do Sr. CARLOS APARECIDO CORREIA e do remanescente (50%) 

pelo Sr. MARCOS ANTONIO BUSNELLO.

VALOR PARA ARREMATAÇÃO EM 1ª PRAÇA: (A PARTIR DO) VALOR DA 

AVALIAÇÃO: R$ R$ 4.740.000.00 (quatro milhões setecentos e quarenta 

mil reais);

VALOR PARA ARREMATAÇÃO EM 2ª PRAÇA: (A PARTIR DE) 60% DO 

VALOR DA AVALIAÇÃO, PERFAZENDO A QUANTIA DE R$ 2.844.000,00 

(dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil reais).

AVERBAÇÕES EXISTENTES NA MATRÍCULA (ÔNUS SOBRE O IMÓVEL):

AV.-01-14.448 – Averbação do georreferenciamento – certificação nº 

131202000101-92, emitida pelo INCRA em 27-02-2012;

AV.-02.14.448 – Imóvel matriculado, conforme requerimento do 

proprietário, datado de 10-03-2014;

AV.-03.14.448 – Penhora da parte ideal de 50% do imóvel objeto da 

matrícula, conforme mandado expedido nos autos nº 

1366.75.2007.811.0025, Código nº 37487 (objeto do presente leilão);

AV.-04.14.448 – Penhora da parte ideal de 50% do imóvel objeto da 

matrícula, conforme mandado expedido nos autos nº 

2676-19.2007.811.0025, Código nº 38764 (objeto do presente leilão);

Certidão de que sobre o imóvel existe Escritura Pública de Compra e 

Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, lavrada às fls. 131/136, do Livro 

E-07, aos 14-07-2003, no Tabelionato de Notas e Registro Civil de 

Castanheira -MT; Escritura Pública de Hipoteca com Parceria e Pecuária, 

lavrada às fls. 183/186, do Livro G-02, aos 04-10-2004, no Tabelionato de 

Notas e Registro Civil de Castanheira -MT; e Escritura Pública de Venda e 

Compra, lavrada às fls. 003 e v°, do Livro 28-E, aos 04-06-2010, no 2° 

Serviço Notarial e Registrai de Aripuanã-MT

LOCALIZAÇÃO: Localizada no Município de Castanheira/MT. Partindo da 

cidade de Castanheira, pela estrada velha de Aripuanã (ESTRADA NOVO 

HORIZONTE), percorre-se aproximadamente 60 km até a propriedade 

(FAZENDA RECANTO DA PAZ). A propriedade se encontra distante 

aproximadamente 105 km da Comarca de Juína/MT, sendo parte do 

percurso (aprox. 50 km) pavimentados (asfalto).

DA MODALIDADE E CONDIÇÕES: O leilão será realizado de forma online 

(leilão eletrônico – Art. 882 do CPC), por meio do website 

www.chbarbosaleiloes.com.br. Para oferta de lances online, os 

interessados deverão cadastrar-se previamente com antecedência de 24 

(vinte e quatro) horas da data do leilão, no website descrito 

(www.chbarbosaleiloes.com.br), fornecendo os dados e informações 

solicitadas, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha pessoal e 

intransferível para acessar o sistema e oferecer lances. Eventuais 

procuradores que pretendam ofertar lancem em nome de outrem, deverão 

apresentar procuração pública com finalidade específica. O arrematante 

adquire o bem no estado de conservação em que se encontra e declara 

que tem pleno conhecimento de seu estado, nada tendo a reclamar quanto 

a eventual vício, ainda que oculto, ou defeito decorrente de uso, a 

qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela 

eventual regularização que se fizer necessária. Todas as providências e 

despesas necessárias à retirada, transporte e efetiva imissão na posse 

caso necessária correrão por conta do arrematante.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 

condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas.

O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o 

bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o 

artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e exceto os 

débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais 

ficam sub-rogados no preço da arrematação.

O interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresentar até o início 

do leilão, proposta por valor não inferior ao da avaliação.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

DO PAGAMENTO DO LANCE: O pagamento do lance vencedor será à 

vista, por meio de depósito judicial vinculado aos autos, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão. Com base 

no artigo 895 do CPC, é facultado ao arrematante o parcelamento da 

seguinte forma: a) pagamento da primeira parcela no ato da arrematação, 

mediante depósito de 25% do valor; b) o saldo remanescente (75%) em 

até trinta (30) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária pela 

Taxa SELIC, garantido por hipoteca do próprio bem. O pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do CPC, 

no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

DA CARTA DE ARREMATAÇÃO: A ordem de entrega do bem móvel ou a 

carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 

imissão na posse, somente serão expedidos depois de efetuado o 

depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 

o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 

execução. (CPC, art. 901, §1º).

DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO: O arrematante pagará ao leiloeiro 

comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Em caso 

de adjudicação, remição e acordo, 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 

sobre a avaliação, a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos 

acordantes de forma rateada, acaso não disposto diversamente no 

acordo. Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da 

desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de 

anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. 

(CNGC, art. 1.100, §1º).

 Outras informações podem ser obtidas no website: 

www.chbarbosaleiloes.com.br, solicitadas por e-mail encaminhado para 

contato@chbarbosaleiloes.com.br, pelos telefones (65) 3027-1457 ou (65) 

99912-6540 (inclusive por meio do aplicativo WhatsApp) ou pessoalmente 

no escritório do leiloeiro, situado na Avenida Miguel Sutil, nº 9803, bairro 
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Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-305.

OBSERVAÇÃO: Os casos omissos deste edital serão apreciados e 

decididos pelo Juízo competente pela expropriação, não se constituindo 

em impedimento para realização do certame, causa de desfazimento da 

arrematação ou implicando, de plano, na anulação do presente Edital. Nos 

termos do artigo 889, I, do CPC, havendo advogado(s) constituído(s) 

pelo(s) executados, a intimação será efetuada na pessoa de seu(s) 

causídico(s). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será publicado na forma da Lei.

 Juína/MT, 27 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 1366-75.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO LEILÃO 

JUDICIAL A SER REALIZADO ELETRONICAMENTE POR MEIO DO WEBSITE 

WWW.CHBARBOSALEILOES.COM.BR, COM 1º LEILÃO NO DIA 

07/04/2020, A PARTIR DAS 13H00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO), E 

2º LEILÃO NO DIA 14/04/2020, A PARTIR DAS 13H00MIN.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 2676-19.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DO LEILÃO 

JUDICIAL A SER REALIZADO ELETRONICAMENTE POR MEIO DO WEBSITE 

WWW.CHBARBOSALEILOES.COM.BR, COM 1º LEILÃO NO DIA 

07/04/2020, A PARTIR DAS 13H00MIN (HORÁRIO DE MATO GROSSO), E 

2º LEILÃO NO DIA 14/04/2020, A PARTIR DAS 13H00MIN.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 2676-19.2007.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS APARECIDO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS N. 2676-19.2007.811.0025 - CÓDIGO N. 38764

AUTOS N. 1366.75.2007.811.0025 - CÓDIGO N. 37487

TIPO DE AÇÃO:

 AÇÃO DE COBRANÇA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA/EXECUÇÃO (CÓD. 38764);

AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS CONVERTIDA EM 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS (CÓD. 

37487);

EXEQUENTE(S):

 ADEMAR ANTONIO DE SOUZA (CPF 420.008.821-53);

JARBAS ANTÔNIO DIAS (CPF 481.668.550-20) – OAB/MT 7.842-B

ADVOGADO(S): Dr. JARBAS ANTÔNIO DIAS (CPF 481.668.550-20) – 

OAB/MT 7.842-B

 EXECUTADO(S): CARLOS APARECIDO CORREIA (CPF 411.411.481-53)

 ADVOGADOS: Dr. EVALDO GUSMÃO DA ROSA (OAB/MT 2.982); Dra. 

EUNICE ELENA IORIS DA ROSA (OAB/MT 6.850) e Dr. RAFAEL JERÔNIMO 

SANTOS (OAB/MT 13.389);

VALOR DO DÉBITO:

 AUTOS CÓDIGO Nº 38764:

 R$ 1.630.803,85 (um milhão seiscentos e trinta mil oitocentos e três reais 

e oitenta e cinco centavos) - condenação – fls. 246/252 - 03/2016;

R$ 245.694,75 (duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e 

quatro reais e setenta e cinco centavos) - honorários advocatícios – fls. 

246/252 – 03/2016;

AUTOS CÓDIGO Nº 37487:

 R$ 187.271,06 (cento e oitenta e sete mil duzentos e setenta e um reais e 

seis centavos) – honorários advocatícios – fls. 211/216 – 03/2016

AVALIAÇÃO DO BEM (PENHORA INCIDE SOBRE 50% DO IMÓVEL): R$ 

4.740.000.00 (quatro milhões setecentos e quarenta mil reais);

O Dr. FÁBIO PETENGILL, MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca 

de Juína/MT, com fulcro no artigo 879 e seguintes do CPC, faz a todos 

saber que, por meio do Leiloeiro Oficial Sr. CARLOS HENRIQUE BARBOSA, 

inscrito na JUCEMAT sob o nº 032, levará a praça para venda e 

arrematação o bem abaixo descrito, na modalidade online (leilão eletrônico 

– Art. 882 do CPC) por meio do website: www.chbarbosaleiloes.com.br. 

Pelo presente edital e na pessoa(s) de seus(s) advogado(s), ficam 

intimadas as partes das designações supra, nos termos do artigo 889, I, 

do CPC.

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 07/04/2020, a partir das 13h00min (horário de Mato 

Grosso), por preço não inferior ao da avaliação – R$ 4.740.000.00 (quatro 

milhões setecentos e quarenta mil reais).

SEGUNDO LEILÃO: Dia 14/04/2020, a partir das 13h00min (horário de Mato 

Grosso), para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) da 

última avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC) – R$ 2.844.000,00 

(dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil reais).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: Será realizado através da 

modalidade SOMENTE ELETRÔNICO (Art. 882 do CPC), por meio do 

website: www.chbarbosaleiloes.com.br.

BEM(NS):

 Parte ideal de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da Matrícula 

14.448 (1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de 

Juína/MT): 50% (cinquenta por cento) de uma área com 1.393,3234 

hectares, denominada FAZENDA RECANTO DA PAZ, desmembrada de 

uma área de terras de 1.928.9132 hectares, denominada Gleba Fazenda 

Poconé, no Município de Castanheira/MT. Código INCRA 

902.144.104.680-4. Limites e confrontações descritos na Mat. 14.448: 

NORTE: com terras de Jovenal Pesolato; SUL: com terras de Olga Aiko 

Kuroyanagi; LESTE: com terras de Olga Aiko Kuroyanagi; OESTE: com 

terras de Olga Aiko Kuroyanagi. Imóvel com certificação 

(georreferenciamento) averbado: 131202000101-92.

Conforme avaliação efetuada pelo oficial de justiça, a área total 

(1.393,3234 hectares) possui aproximadamente 822 hectares em 

pastagem. Suas terras são de boa fertilidade e propícia para a prática de 

pecuária e algumas partes para a agricultura. Possuem alguns declives, 

servida de vários cursos d’água, sendo um deles o Rio denominado 

Tucanã.

Conforme certidão contida na Matrícula 14.448, sobre o imóvel existe a 

Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada às fls. 003 e v°, do Livro 

28-E, aos 04-06-2010, no 2° Serviço Notarial e Registrai de Aripuanã-MT, 

documento que demonstra a aquisição de parte da propriedade (50%) por 

parte do Sr. CARLOS APARECIDO CORREIA e do remanescente (50%) 

pelo Sr. MARCOS ANTONIO BUSNELLO.

VALOR PARA ARREMATAÇÃO EM 1ª PRAÇA: (A PARTIR DO) VALOR DA 

AVALIAÇÃO: R$ R$ 4.740.000.00 (quatro milhões setecentos e quarenta 

mil reais);

VALOR PARA ARREMATAÇÃO EM 2ª PRAÇA: (A PARTIR DE) 60% DO 

VALOR DA AVALIAÇÃO, PERFAZENDO A QUANTIA DE R$ 2.844.000,00 

(dois milhões oitocentos e quarenta e quatro mil reais).

AVERBAÇÕES EXISTENTES NA MATRÍCULA (ÔNUS SOBRE O IMÓVEL):

AV.-01-14.448 – Averbação do georreferenciamento – certificação nº 

131202000101-92, emitida pelo INCRA em 27-02-2012;

AV.-02.14.448 – Imóvel matriculado, conforme requerimento do 
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proprietário, datado de 10-03-2014;

AV.-03.14.448 – Penhora da parte ideal de 50% do imóvel objeto da 

matrícula, conforme mandado expedido nos autos nº 

1366.75.2007.811.0025, Código nº 37487 (objeto do presente leilão);

AV.-04.14.448 – Penhora da parte ideal de 50% do imóvel objeto da 

matrícula, conforme mandado expedido nos autos nº 

2676-19.2007.811.0025, Código nº 38764 (objeto do presente leilão);

Certidão de que sobre o imóvel existe Escritura Pública de Compra e 

Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca, lavrada às fls. 131/136, do Livro 

E-07, aos 14-07-2003, no Tabelionato de Notas e Registro Civil de 

Castanheira -MT; Escritura Pública de Hipoteca com Parceria e Pecuária, 

lavrada às fls. 183/186, do Livro G-02, aos 04-10-2004, no Tabelionato de 

Notas e Registro Civil de Castanheira -MT; e Escritura Pública de Venda e 

Compra, lavrada às fls. 003 e v°, do Livro 28-E, aos 04-06-2010, no 2° 

Serviço Notarial e Registrai de Aripuanã-MT

LOCALIZAÇÃO: Localizada no Município de Castanheira/MT. Partindo da 

cidade de Castanheira, pela estrada velha de Aripuanã (ESTRADA NOVO 

HORIZONTE), percorre-se aproximadamente 60 km até a propriedade 

(FAZENDA RECANTO DA PAZ). A propriedade se encontra distante 

aproximadamente 105 km da Comarca de Juína/MT, sendo parte do 

percurso (aprox. 50 km) pavimentados (asfalto).

DA MODALIDADE E CONDIÇÕES: O leilão será realizado de forma online 

(leilão eletrônico – Art. 882 do CPC), por meio do website 

www.chbarbosaleiloes.com.br. Para oferta de lances online, os 

interessados deverão cadastrar-se previamente com antecedência de 24 

(vinte e quatro) horas da data do leilão, no website descrito 

(www.chbarbosaleiloes.com.br), fornecendo os dados e informações 

solicitadas, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha pessoal e 

intransferível para acessar o sistema e oferecer lances. Eventuais 

procuradores que pretendam ofertar lancem em nome de outrem, deverão 

apresentar procuração pública com finalidade específica. O arrematante 

adquire o bem no estado de conservação em que se encontra e declara 

que tem pleno conhecimento de seu estado, nada tendo a reclamar quanto 

a eventual vício, ainda que oculto, ou defeito decorrente de uso, a 

qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela 

eventual regularização que se fizer necessária. Todas as providências e 

despesas necessárias à retirada, transporte e efetiva imissão na posse 

caso necessária correrão por conta do arrematante.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 

condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas.

O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o 

bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o 

artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e exceto os 

débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais 

ficam sub-rogados no preço da arrematação.

O interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresentar até o início 

do leilão, proposta por valor não inferior ao da avaliação.

Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 

INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do 

mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no 

funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou 

quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os 

riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 

qualquer reclamação posterior.

DO PAGAMENTO DO LANCE: O pagamento do lance vencedor será à 

vista, por meio de depósito judicial vinculado aos autos, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas a contar do encerramento do leilão. Com base 

no artigo 895 do CPC, é facultado ao arrematante o parcelamento da 

seguinte forma: a) pagamento da primeira parcela no ato da arrematação, 

mediante depósito de 25% do valor; b) o saldo remanescente (75%) em 

até trinta (30) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária pela 

Taxa SELIC, garantido por hipoteca do próprio bem. O pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do CPC, 

no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 

inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução.

DA CARTA DE ARREMATAÇÃO: A ordem de entrega do bem móvel ou a 

carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de 

imissão na posse, somente serão expedidos depois de efetuado o 

depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 

o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 

execução. (CPC, art. 901, §1º).

DA COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO: O arrematante pagará ao leiloeiro 

comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Em caso 

de adjudicação, remição e acordo, 2,5% (dois vírgula cinco por cento) 

sobre a avaliação, a ser pago por quem adjudicar o bem, remir ou pelos 

acordantes de forma rateada, acaso não disposto diversamente no 

acordo. Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da 

desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de 

anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. 

(CNGC, art. 1.100, §1º).

 Outras informações podem ser obtidas no website: 

www.chbarbosaleiloes.com.br, solicitadas por e-mail encaminhado para 

contato@chbarbosaleiloes.com.br, pelos telefones (65) 3027-1457 ou (65) 

99912-6540 (inclusive por meio do aplicativo WhatsApp) ou pessoalmente 

no escritório do leiloeiro, situado na Avenida Miguel Sutil, nº 9803, bairro 

Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-305.

OBSERVAÇÃO: Os casos omissos deste edital serão apreciados e 

decididos pelo Juízo competente pela expropriação, não se constituindo 

em impedimento para realização do certame, causa de desfazimento da 

arrematação ou implicando, de plano, na anulação do presente Edital. Nos 

termos do artigo 889, I, do CPC, havendo advogado(s) constituído(s) 

pelo(s) executados, a intimação será efetuada na pessoa de seu(s) 

causídico(s). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será publicado na forma da Lei.

 Juína/MT, 27 de janeiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87245 Nr: 1219-73.2012.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNDSS, GNDS, SSDN, JDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANAIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/SP 361.730, LUÍS FERNANDO MORAES DE MELLO - 

OAB:19056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n: 1219-73.2012.8.11.0025 (cod. 87245)

Exequentes: Jéssica Nascimento dos Santos e Outros

Executado: Laércio dos Santos

V I S T O S,

Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que os três exequentes 

são maiores de idade, porque já contam com mais de 20 anos de idade, 

devendo, primeiramente, serem intimados a regularizar a polaridade ativa, 

assim como instados a dar andamento na execução, devendo a intimação 

ser pessoal e nos endereços indicados nos autos, porque, de acordo com 

a regra do art. 274 do NCPC, a parte que deixa de informar as alterações 

de endereço assume as consequências de sua omissão.

Prazo de 15 dias, pena de extinção, por irregularidade da representação 

processual e desídia.

Às providências.

Juína/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103606 Nr: 4234-79.2014.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEJDS, JVDSV"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 
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OAB:20037A/MT, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:0054011 - DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n: 4234-79.2014.8.11.0025 (cod. 103606)

Exequente: A. E. J. da S., representado por sua genitora, Zelina José

Executado: Josevaldo Vieira da Silva

V I S T O S,

Deferida a pesquisa de bens do patrimônio do devedor, foram localizados 

via RENAJUD os veículos apontados no extrato informativo de fls. 76, e 

determinada a expedição de Carta Precatória para intimação do devedor, a 

fim de que se manifestasse sobre a constrição, voltando deserta a 

diligência, por ter ele se mudado de residência sem previamente ter 

comunicado tal fato ao Juízo.

Nesses moldes, há que se aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 

274 do CPC que assinala: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, outra alternativa não há senão considerar válida a intimação feita 

no endereço informado na inicial.

Portanto, transcorrido o prazo legal sem impugnação, torno definitiva a 

penhora e determino a intimação do exequente para que dê impulso 

concreto ao feito, requerendo o que entender de direito.

Às providências.

Juína/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 FABIO PETENGILL,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103657 Nr: 4258-10.2014.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERISVALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS, ANTE O DECURSO DE PRAZO 

DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103812 Nr: 4348-18.2014.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP, JDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853

 Nos termos da Legislação em vigor, bem como do Provimento 

56/2007/CGJ, e, tendo emvista que o comprovante de pagamento não 

acompanhou a petição em fls.134, impulsiono o presente feito, a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110454 Nr: 2791-59.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA CONSULTA PELO SISTEMA 

RENAJUD

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119588 Nr: 1139-70.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Sueco Centro-Oeste Concessionária de Veículos 

Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CORRÊA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 122346 Nr: 2818-08.2016.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, porque se trata de bem único, que as partes interessadas 

decidiram dividir em cotas iguais o imóvel hoje desmembrado em 303,86 

m2, matricula imobiliária n. 18.322 do CRI desta Comarca (fls. 128 e 

seguintes, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para declarar 

resolvido o inventário dos bens de Antônio Beller, e promover a partilha do 

monte-mor, atribuindo aos dois herdeiros (Marcos Antonio e Marinalva 

Aparecida Ferreira Beller) a fração ideal de metade, para cada um, do 

imóvel urbano descrito como parte do Lote 19, quadra 182, setor I, Módulo 

05, matrícula imobiliária nº 18.322).Em consequência, DECLARO EXTINTO o 

processo, com julgamento de mérito, arrimado no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015.Custas em complemento, calculadas sobre 

o valor do patrimônio inventariado.Após pagas as custas, e transitada em 

julgado a sentença, expeça-se o formal de partilha.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Às providências.Juína (MT), 05 de fevereiro de 

2.020. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 87655 Nr: 1663-09.2012.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADB, JADS, MADB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:

 Em paralelo, os demais herdeiros requereram prazo e, posteriormente, se 

manifestaram no sentido de declinar da assunção do encargo processual, 

porque se assim o fizessem criariam um conflito familiar com o destituído, 

pugnando, todavia, pela designação de audiência de 

mediação/conciliação, com a presença do Parquet, para tentativa de 

entabulação de ajuste entre as partes interessadas, evitando a nomeação 

de administrador judicial e aumento dos custos da inventariança.Diante do 

pedido de parte dos sucessores da de cujus, e porque é finalidade do 

CEJUSC buscar encontrar solução pacificada dos conflitos, determino a 

remessa dos autos àquela unidade, a fim de que designe audiência de 

mediação entre as partes, intimando-a via seus representantes legais, e 

cominando o dever de comparecimento pessoa, cientificando o MPE do 

ato, já que há interesse de menor envolvido.Assinale-se, desde logo, que 
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os direitos passiveis de composição dizem respeito ao monte da herança, 

não havendo dispensa nem possibilidade de isenção do ex-inventariante 

do dever de prestar contas da administração do inventário, porque nesse 

ponto atuou como auxiliar do juízo e é ao juízo que deve as contas, o que 

não está à disponibilidade das partes para negociar.Fixo prazo de 45 dias 

para realização do ato. Havendo ou não a audiência ou a conciliação, 

certifique-se e retornem para deliberações.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo e, após, conclusos para 

decisão.Juína (MT), 06 de fevereiro de 2020. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000821-02.2018.8.11.0025

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:

VERIDIANE BATISTA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000821-02.2018.8.11.0025. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: VERIDIANE BATISTA DOS SANTOS MONITÓRIA 

VISTOS. Trata-se de ação monitória vertida por AJES - Associação 

Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena em face de Veridiane 

Batista dos Santos, objetivando compelir a requerida ao pagamento da 

importância de R$ 9.424,69 (nove mil quatrocentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e nove centavos) relativa ao montante de prestações mensais 

(mensalidades) devidas pela contratação dos serviços educacionais 

prestados pela credora, nos moldes do contrato que se perfectibilizou com 

o pedido de efetuação de matrícula escolar, em 16.02.2013. Afirmando 

que mesmo buscado o recebimento extrajudicial, não houve demonstração 

da devedora de qualquer intenção de pagar o débito, provocando o 

ajuizamento da demanda. Devidamente citada a parte ré apresentou 

embargos à monitória, alegando, em resumo, apesar de ter efetivamente 

pactuado o contrato objeto da presente ação, não houve efetiva 

prestação de serviços educacionais pela demandante, já que por 

problemas pessoais não pode frequentar o curso, razão porque requereu 

a improcedência dos pedidos iniciais. Em sede de impugnação aos 

embargos, a demandante juntou aos autos ‘diário de classe’, apontando 

que a requerida frequentou o 1º e o 2º módulo do curso de 

pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Infantil, realizado nos dias 

02 e 03/03/13 e 06 e 07/04/2013, alcançando nota 8.0 nos dois encontros, 

o que demonstraria a absoluta ausência de fundamento na tese defensiva 

de que não houve aperfeiçoamento da relação contratual em cobrança. 

Alegou, ainda, que a requerida não concluiu o curso por vontade própria, 

bem como não requereu o trancamento ou a rescisão do contrato em 

questão, razão porque, restando patente a inadimplência da avença 

firmada, requereu a procedência dos pedidos iniciais. Relatados os fatos. 

Fundamento e decido. 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. O procedimento monitório serve àquele que, 

munido com prova escrita sem eficácia executiva, reclama ao judiciário o 

cumprimento forçado da obrigação descrita documentalmente e assumida 

pelo devedor que resiste ao pagamento do crédito ao autor, nos termos do 

art. 700 do CPC. No caso, a parte embargada propôs ação monitória 

fundada em contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido 

assinado pela contratante, pela contratada e uma testemunha, 

demonstrando que o documento está revestido da característica de prova 

escrita sem eficácia jurídica reclamada pelo artigo 700 do CPC, posto que 

é pré-constituído, causal e documenta a existência de um negócio jurídico, 

não havendo na sua confecção intensão direta de emprego como prova 

jurídica. É, portanto, meio idôneo de conferir ao pedido da parte embargada 

suficiente probabilidade, tornando-o possível e exigível. Por sua vez, os 

fatos e fundamentos do embargo monitório apresentado pela requerida 

não merecem acolhimento e, isso porque, a teor do que dispõe o art. 472, 

do Código Civil[1], o distrato deve revestir-se da mesma forma exigida para 

o contrato, já que é negócio jurídico consistente no acordo entre as partes 

com o objetivo de extinguirem o vínculo obrigacional anteriormente 

estabelecido. Na hipótese em análise, a autora firmou contrato de serviços 

educacionais com a requerida objetivando frequentar curso de 

pós-graduação em psicopedagogia e educação infantil, deu início aos 

estudos, porém, não o concluiu, nem mesmo pediu o seu trancamento ou 

rescisão, assim, considerando que os serviços continuaram à sua 

disposição, legítima é a pretensão da credora no sentido de receber as 

respectivas contraprestações avençadas. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: AÇÃO ORDINÁRIA - MENSALIDADES ESCOLARES - 

COBRANÇA DEVIDA COMPARECIMENTO ÀS AULAS – IRRELEVÂNCIA "É 

devido o pagamento de mensalidades escolares pelo aluno que firma 

contrato de prestação de serviços educacionais com Instituição de Ensino 

privada, sendo irrelevante o seu comparecimento às aulas, na medida que 

estas foram regularmente ministradas"(Ap. 406.760-3, 6ª C. Cível, Rel. 

Beatriz Pinheiro Caires, j. em 25/9/2003). (TJMG - Apelação Cível 

2.0000.00.518313-7/000, Relator(a): Des.(a) Osmando Almeida , Relator(a) 

para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 06/12/2005, publicação da súmula 

em 11/02/2006) MONITÓRIA. Prestação de serviços educacionais. 

Sentença de procedência. apelo da ré, alegando não haver frequentado o 

curso, e realizado comunicação verbal à secretaria. Contrato com 

cláusulas claras e objetivas no sentido de que o pedido de desistência da 

matrícula deve ser formalizado por escrito. Inobservância da forma 

exigida. Aluna que responde pelas mensalidades correspondentes. 

Sentença mant ida.  Apelo  desprov ido.  (TJ-SP -  AC: 

10012041820178260309 SP 1001204-18.2017.8.26.0309, Relator: Ramon 

Mateo Júnior, Data de Julgamento: 18/06/2019, 18ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/06/2019) Nesses moldes, inexistindo 

qualquer espécie de prova no sentido de que a autora não cumpriu a 

relação negocial entre as partes e estando a ação devidamente instruída 

com prova escrita sem força executiva do débito, os embargos deverão 

ser julgado improcedentes. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, 

consequentemente, constituo, de pleno direito, o título executivo judicial, 

para condenar o réu ao pagamento do valor total de R$ 9.424,69 (nove mil 

quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos), valor 

este que deverá sofrer incidência de juros de mora, de 1% ao mês, e 

corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento da 

obrigação pactuada, por se tratar de mora ex re. Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários do 

advogado da parte adversa, que fixo, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, e consideradas as especificidades da demanda, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 

Transitada em julgado, se nada for requerido no prazo 05 dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. FABIO PETENGILL Juiz de Direito [1] 

Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000277-14.2018.8.11.0025

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:

ADAMASCO FERNANDES PAIXAO (REU)

ANA MARIA FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000277-14.2018.8.11.0025 AUTOR(A): 

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES RÉU: ADAMASCO FERNANDES PAIXÃO E ANA MARIA 

FERNANDES AÇÃO DE COBRANÇA VISTOS. Cuida-se de ação de 

cobrança promovida por ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

LTDA – ME em face de ADAMASCO FERNANDES PAIXÃO E ANA MARIA 
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FERNANDES, objetivando o recebimento do valor de R$ 8.981,34 (oito mil 

novecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), em 

decorrência de contrato de serviços educacionais inadimplidos. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, somente o requerido 

Adamasco compareceu na sessão de mediação designada (Id. 

20334641), porém a tentativa de conciliação restou infrutífera. 

Transcorrido o prazo para defesa, ambos os demandados quedaram-se 

inertes. Instado a se manifestar, o autor requereu a decretação da revelia 

da demandada e com o julgamento antecipado da lide, com a procedência 

integral dos pedidos iniciais. É breve o relato. Fundamento e Decido. 

Tratando-se de demanda cujas questões fáticas estão bem delineadas e o 

demandado é revel, resta evidente a inexistência de controvérsia sobre a 

matéria de fato e a desnecessidade de dilatação da instrução probatória, 

impondo-se ao julgador, como corolário lógico do princípio da duração 

razoável do processo, o dever de decidir diretamente a lide, nos termos do 

art. 355, I, do NCPC, entregando a prestação jurisdicional de modo 

eficiente e célere. Dito isso, analisando os autos, constata-se, com 

facilidade, que não se desincumbiu a requerida de infirmar a tese inicial, 

porque mesmo citada a se defender, manteve-se inerte, o que, à mingua 

de razões que façam arrefecer a veracidade das alegações iniciais, leva 

à conclusão de que, de fato, a requerida não efetuou o pagamento do 

débito correspondente serviços educacionais usufruídos. Assim sendo, a 

junção do material probatório, demonstrado por meio do termo de 

confissão de dívida de serviços educacionais de Id. 12032058, com a 

respectiva assinatura do devedor e da fiadora, aliada à sua inércia em 

apresentar defesa, deixa clara a veracidade das alegações do 

requerente. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.981,34 (oito 

mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), o qual 

deverá sofrer incidência de juros de mora, de 1% ao mês, e corrigida 

monetariamente pelo INPC, desde a data do vencimento da obrigação 

pactuada, por se tratar de mora ex re. Condeno o réu ao pagamento das 

custas e despesas processuais e aos honorários do advogado da parte 

adversa, que fixo, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

e consideradas as especificidades da demanda, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, se nada 

for requerido no prazo 05 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000073-96.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI EDSON BEHNE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEIXEIRA LEAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000073-96.2020.8.11.0025 AUTOR: ELOI EDSON 

BEHNE REU: JOSÉ TEIXEIRA LEAL Vistos, etc. A priori, aparentemente 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, recebo a 

exordial e defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Quanto ao pedido liminar, 

analisando detidamente o feito, entendo conveniente a realização de 

audiência de justificação prévia, consoante autoriza o artigo 562, segunda 

parte, do NCPC. Desta feita, designo a data de 05/03/2020 às 15h00, 

primeira data livre na pauta, para realização de audiência de justificação, 

devendo a parte autora trazer suas testemunhas independentemente de 

intimação, contudo, o rol de testemunhas deverá ser apresentado com o 

mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência da audiência, providência essa 

que visa promover a celeridade do ato processual em virtude da lotação 

da pauta de audiências deste Juízo. CITE-SE e INTEME-SE o réu, nos 

termos do artigo 562, terceira parte, do NCPC, para comparecer à 

audiência, advertindo-o de que poderá intervir apenas para formular 

contraditas e reperguntas às testemunhas do(a) autor(a), desde que o 

faça por intermédio de advogado. O prazo para contestar a ação 

contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(NCPC, art. 564, parágrafo único). Às providências. Juína/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000073-96.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI EDSON BEHNE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ TEIXEIRA LEAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000073-96.2020.8.11.0025 AUTOR: ELOI EDSON 

BEHNE REU: JOSÉ TEIXEIRA LEAL Vistos, etc. A priori, aparentemente 

preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, recebo a 

exordial e defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos 

termos do art. 98 c/c art. 99, § 3º, CPC/2015. Quanto ao pedido liminar, 

analisando detidamente o feito, entendo conveniente a realização de 

audiência de justificação prévia, consoante autoriza o artigo 562, segunda 

parte, do NCPC. Desta feita, designo a data de 05/03/2020 às 15h00, 

primeira data livre na pauta, para realização de audiência de justificação, 

devendo a parte autora trazer suas testemunhas independentemente de 

intimação, contudo, o rol de testemunhas deverá ser apresentado com o 

mínimo de 05 (cinco) dias de antecedência da audiência, providência essa 

que visa promover a celeridade do ato processual em virtude da lotação 

da pauta de audiências deste Juízo. CITE-SE e INTEME-SE o réu, nos 

termos do artigo 562, terceira parte, do NCPC, para comparecer à 

audiência, advertindo-o de que poderá intervir apenas para formular 

contraditas e reperguntas às testemunhas do(a) autor(a), desde que o 

faça por intermédio de advogado. O prazo para contestar a ação 

contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar 

(NCPC, art. 564, parágrafo único). Às providências. Juína/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000034-02.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CALCADOS BEBECE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LAMPERTI OAB - RS114418 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000034-02.2020.8.11.0025 AUTOR(A): 

CALCADOS BEBECE LTDA REU: LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA 

Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 

sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição, nos termos 

do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. 

Às providências. Juína/MT, 6 de fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000118-03.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEKI CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA DE SOUZA AMORIM PROCOPIO 91267420120 (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000118-03.2020.8.11.0025 AUTOR(A): NEKI 
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CONFECCOES LTDA REU: CLEUSA DE SOUZA AMORIM PROCOPIO 

91267420120 Vistos, etc. Intime-se o polo ativo para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária, sob pena de extinção do feito e cancelamento da 

distribuição, nos termos do art. 290, NCPC. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso. Às providências. Juína/MT, 6 de 

fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000032-32.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JADER BARBOZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS OAB - MT19095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VIEIRA MENDES (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000032-32.2020.8.11.0025 AUTOR(A): JADER 

BARBOZA DE OLIVEIRA REU: RAFAEL VIEIRA MENDES 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. Ademais, observo que o requerente possui 

39 anos de idade e, segundo a sua CTPS, a última vez que trabalhou foi no 

ano de 2013 (Id n. 27972060, pág. 4), logo é possível deduzir que tem 

outra fonte de renda, a qual, talvez, tenha sido omitida perante este Juízo 

a fim de justificar o pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Infelizmente, veem-se, diariamente, situações como essa, o que 

vem causando, sem dúvida, mais lentidão à marcha processual. Assim 

sendo, por não estar convencida da alegação de hipossuficiência 

financeira, determino a intimação do requerente para comprovar, no prazo 

de 15 (quinze) 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, 6 de fevereiro de 2020. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-25.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

L. S. DOS SANTOS FABRICA DE PORTAS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CLEOMENES PEREIRA FREIRE (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000123-25.2020.8.11.0025 AUTOR(A): L. S. DOS 

SANTOS FABRICA DE PORTAS - ME, LUCIANO SILVA DOS SANTOS REU: 

MARCIO CLEOMENES PEREIRA FREIRE Vistos, etc. Cuida-se de ação 

monitória, fundada em cheque no valor de R$ 30.000,00, em que a pessoa 

jurídica requerente pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade 

judiciária sob o fundamento de que não possui condições de efetuar o 

pagamento das custas judiciais e despesas processuais porque é 

empresa individual e seu patrimônio confunde-se com o do proprietário. No 

entanto, tal alegação não basta para a concessão, de plano, da justiça 

gratuita, visto que o deferimento do benefício não é a regra, e sim 

exceção, inclusive para pessoas físicas. É cediço que os pró-labores não 

refletem o real faturamento da empresa, nem o lucro que esta ou seu 

proprietário realmente auferem com a atividade desempenhada. Assim 

sendo, por não estar convencida da alegação de hipossuficiência 

financeira, determino a intimação do requerente para comprovar, no prazo 

de 15 (quinze) 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, 6 de fevereiro de 2020. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000053-08.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. J. DA SILVA PEREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000053-08.2020.8.11.0025 REQUERENTE: 

LUCIANO SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: N. J. DA SILVA PEREIRA - ME 

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 15 (quinze) 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, 6 de 

fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000124-10.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MORETTI GAZOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000124-10.2020.8.11.0025 AUTOR(A): RODRIGO 

MORETTI GAZOLA REU: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

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 15 (quinze) 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 prazo de 15 (quinze) dias, poderá recolher as custas judiciais e 

taxa judiciária, comprovando-se nos autos o pagamento. Às providências. 

Juína/MT, 6 de fevereiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1237 Nr: 5349-87.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL BENEFICÊNCIA JUÍNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FERRAGISTA COM. E REPRESENTAÇÃO 

LTDA, DÁRIO HERNANDES BARROS, LUDOVINA HERNANDES BARROS, 

DALTON HERNANDES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta precatória distribuída em Vilhena-RO, via PJE, sob nº 

7000680-34.2020.8.22.0014, conforme comprovante de protocolo. 

Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar e 

comprovar o pagamento das custas e da diligência do Sr. Oficial de 

justiça, diretamente nos autos do processo em tramite na comarca de 

destino (7000680-34.2020.8.22.0014).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 85519 Nr: 6123-73.2011.811.0025

 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: ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO 

VALE DO JURUENA - AJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VICENTE DIAS JUINIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para efetuar o preparo da carta precatória no 

prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108412 Nr: 1773-03.2015.811.0025

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJPF, NMBP, CRISTIANO JOSÉ PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Sebastião dos Santos 

- OAB:40.213, VINICIUS FORONI CONSANI - OAB:OAB/PR 46.266

 Intime-se a parte autora, para que requeira o que entender por direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, bem como retire a certidão de débito alimentar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111495 Nr: 3324-18.2015.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) "Ante o exposto, acolho os presentes embargos para sanar a 

omissão e acrescentar à sentença proferida, o seguinte parágrafo (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55888 Nr: 2169-53.2010.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI 

LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍLIO GIROTTO, SISANE VANZELLA, 

NICHOLAS ANTHONY WHITING, CLÓVIS ZEVE COIMBRA, LOURDES 

MARIA CONSONI GIROTTO, APARECIDA DE FÁTIMA GIROTTO, LOURDES 

CESCO VANZELLA, EDGAR CARLOS GIROTTO, REGINALDO PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MAGDALENA REZENDE DE 

LACERDA - OAB:OAB/MT 18.287, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, Joaquim Guilherme Rosário Fusco Pessoa de 

Oliveira - OAB:14343-DF, JOSÉ BATISTA DOS SANTOS FURTADO - 

OAB:1148/A -DF, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2.492-MT, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DONIZETE CONSONI 

GIROTTO - OAB:12392, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT, 

ROMEU COSTA CURTA - OAB:3.815/MT, Sisane Vanzella - 

OAB:OAB/MT 5971

 Nos termos da decisão de fls.1291/1295, intime-se a parte autora para 

que providêncie no prazo de 05 (cinco) dias o depósito do valor da Perícia 

apresentada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000011-56.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES NOATTO (LITISCONSORTES)

EUILSON JOSE NOATTO (LITISCONSORTES)

VITORIA NOATTO (LITISCONSORTES)

NILVO NOATTO (LITISCONSORTES)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALVES NOATTO OAB - MT27845/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000011-56.2020.8.11.0025 LITISCONSORTES: 

NILVO NOATTO, VITORIA NOATTO, EUILSON JOSE NOATTO, LUCELIA 

ALVES NOATTO Vistos, etc. Considerando o claro equívoco na 

distribuição do pedido, eis que era caso de simples manifestação nos 

autos da ação executiva já em curso, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

desistência da ação, conforme requerido em manifestação de Id n. 

27925602, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC/2015, razão 

por que JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem custas, 

eis que a inicial sequer foi recebida e não houve, nem haverá, prestação 

jurisdicional neste caso. Intime-se a parte autora e uma vez preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo. Cumpra-se. Juína/MT, 6 de fevereiro de 2020. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124907 Nr: 4351-02.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor o motivo da não realização da audiência 

anteriormente designada.

Sem prejuízo, REDESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para 

o dia 01/06/2020, às 17h.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111633 Nr: 3406-49.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

audiência envolvendo réus presos (autos sob o código 143187), 

REDESIGNO a audiência para o dia 08/06/2020, às 16h.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133813 Nr: 4994-23.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO BATISTA DA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

júri envolvendo réu preso (autos sob o código 142050), REDESIGNO a 

audiência para o dia 04/06/2020, às 15h30min.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 134519 Nr: 5474-98.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos,

Considerando a necessidade de readequação da pauta para realização de 

júri envolvendo réu preso (autos sob o código 142050), REDESIGNO a 

audiência para o dia 04/06/2020, às 16h.

INTIME-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136605 Nr: 1006-57.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:18.829/MT

 Código de rastreabilidade: 81120204911195

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 136605.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PARANAÍTA ( TJMT )

Data de Envio: 05/02/2020 15:01:23

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR VÍTIMA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Código de rastreabilidade: 81120204912104

Documento: OFICIO 190-2020.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: SECRETARIA DA 12ª VARA CRIMINAL - CUIABÁ ( TJMT )

Data de Envio: 05/02/2020 16:47:04

Assunto: URGENTE - ENVIO DE OFÍCIO 190/2020 - SOLICITA DEVOLUÇÃO 

DE CARTA PRECATÓRIA INDEPENDENTEMENTE DE CUMPRIMENTO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149287 Nr: 4742-49.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3055 Nr: 5408-75.2004.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO PINDOBEIRA SANTA ROSA, vulgo 

"GATO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Railton Ferreira de Amorim - 

OAB:

 Vistos. Diante da certidão aportada aos autos, REDESIGNO a audiência 

para o dia 09/06/2020, às 13h30min. INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pela Defesa, bem como o acusado. Levando em conta a 

renúncia de f. 233, NOMEIO como Advogado Dativo o Dr. Railton Ferreira 

de Amorim para atuar na Defesa do acusado. Anoto que na sentença será 

determinada a expedição dos honorários dativos. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 34058 Nr: 3379-47.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA - OAB:5422-B/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDSON JOSÉ DA SILVA, Rg: 1.233258, 

Filiação: Diva Cândida da Silva e José Pinto da Silva, data de nascimento: 

19/03/1973, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Telefone 66 9965-7730. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EDSON JOSÉ DA SILVA PARA, NO 

PRAZO DE 15 DIAS COMPAREÇA NA SECRETARIA DA TERCEIRA VARA 

DA COMARCA DE JUÍNA-MT PARA FORNECER DADOS BANCÁRIOS 

PARA DEVOLUÇÃO-RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA RECOLHIDA 

NOS AUTOS, CONFORME DETERMINADO

Despacho/Decisão: Vistos,Tendo em vista que o réu não foi localizado 

para ser intimado a cerca da restituição da fiança, DETERMINO que o Sr. 

Gestor Judiciário pesquise nos órgãos conveniados junto ao e. Tribunal de 

Justiça deste Estado, bem como à Receita Federal, objetivando localizar 

seu endereço.Havendo endereço, INTIME-O para que forneça seus dados 

bancários para restituição do valor da fiança.Não havendo, EXPEÇA-SE 

EDITAL de intimação para a mesma finalidade.Após, CONCLUSOS para 

deliberação.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, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 05 de fevereiro de 2020

Vagner Dupim Dias Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92666 Nr: 778-58.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 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: 8010266-90.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM NETO RAMOS (EXECUTADO)

 

Resposta BacenJud

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-59.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000069-59.2020.8.11.0025 

Exequente: Hilones Nepomuceno Executado: Estado de Mato Grosso V I S 

T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação da 

exequente como defensora dativa nomeada pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em análise ao autos, 

verifica-se que a certidão de crédito de ID. 28344742 não está assinada, 

razão porque determino a intimação da exequente para, no prazo de 10 

dias, corrigir a irregularidade apontada. Cumprida a determinação anterior, 

intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. 

Não havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados 

pela exequente. Empós e porque recentemente foi divulgada a decisão 

presidencial exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) 

anunciando a proximidade da instalação do módulo de cálculos 

desenvolvido pela Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção no 

sistema SRP 2.0, eliminando a necessidade de remessa dos autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para elaboração de cálculos de RPVs e precatórios, determino o 

sobrestamento do feito até a implantação do sistema na Comarca. 

Realizados os cálculos, expeça-se requisição de pagamento, nos termos 

do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000082-58.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo n. 1000082-58.2020.8.11.0025 

Exequente: Hilones Nepomuceno Executado: Estado de Mato Grosso V I S 

T O S, Cuida-se de execução por quantia certa fundada em título judicial 

promovida contra a Fazenda Pública Estadual, diante da atuação da 

exequente como defensora dativa nomeada pelo Juízo, em razão da 

ausência de Defensoria Pública nesta Comarca. Em análise ao autos, 

verifica-se que a certidão de crédito de ID. 28412805 não está assinada, 

razão porque determino a intimação da exequente para, no prazo de 10 

dias, corrigir a irregularidade apontada. Cumprida a determinação anterior, 

intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. 

Não havendo impugnação, homologo, desde já, os cálculos apresentados 

pela exequente. Empós e porque recentemente foi divulgada a decisão 

presidencial exarada na Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) 

anunciando a proximidade da instalação do módulo de cálculos 

desenvolvido pela Divisão de Precatórios do TJMT, para inserção no 

sistema SRP 2.0, eliminando a necessidade de remessa dos autos ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

para elaboração de cálculos de RPVs e precatórios, determino o 

sobrestamento do feito até a implantação do sistema na Comarca. 

Realizados os cálculos, expeça-se requisição de pagamento, nos termos 

do art. 535, do CPC. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-04.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT5389-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PGE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  J U Í N A  P r o c e s s o  n . 

1000105-04.2020.2020.8.11.0025 Exequente: Nirlei de Fatima Franco 

Executado: Estado de Mato Grosso V I S T O S, Cuida-se de execução por 

quantia certa fundada em título judicial promovida contra a Fazenda Pública 

Estadual, diante da atuação da exequente como defensora dativa 

nomeada pelo Juízo, em razão da ausência de Defensoria Pública nesta 

Comarca. De proêmio, verifica-se que a certidão de crédito referente ao 

processo de cód. 17181 não está juntada aos autos, razão porque 

determino a intimação da exequente para, no prazo de 10 dias, corrigir a 

irregularidade apontada sob pena de exclusão do aludido crédito da ação. 

Cumprida a determinação anterior, intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Não havendo impugnação, 

homologo, desde já, os cálculos apresentados pela exequente. Empós e 

porque recentemente foi divulgada a decisão presidencial exarada na 

Consulta n. 23/2016 (CIA n. 0056041-48.2016) anunciando a proximidade 

da instalação do módulo de cálculos desenvolvido pela Divisão de 

Precatórios do TJMT, para inserção no sistema SRP 2.0, eliminando a 

necessidade de remessa dos autos ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça para elaboração de cálculos 

de RPVs e precatórios, determino o sobrestamento do feito até a 

implantação do sistema na Comarca. Realizados os cálculos, expeça-se 

requisição de pagamento, nos termos do art. 535, do CPC. Na hipótese de 

ser apresentada impugnação, tornem-me conclusos para deliberações. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010012-93.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR FABIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMEU SBRIZZA COSTA CURTA OAB - MT3815-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE CERQUEIRA FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010012-93.2011.8.11.0025 EXEQUENTE: JACIR FABIANO DA SILVA 

EXECUTADO: ANTONIO JOSE CERQUEIRA FILHO PROJETO DE SENTENÇA 
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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 cumprimento de execução manejado por 

Jacir Fabiano da Silva em face de Antônio José Cerqueira Filho no qual 

deixou o credor de promover os atos e diligências que lhe competiam 

quando devidamente intimado para tanto, configurando, deste modo, o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Relatados, DECIDO. É 

cediço que no procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95, 

cabe ao titular do direito perseguido nos autos estar permanentemente 

atento no sentido de atender ao desenvolvimento do processo para a 

obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Na hipótese versanda, 

deixou o exequente dar impulso ao processo, o que implica dizer que sua 

omissão, neste caso, é tratada como desinteresse que é sancionado pelo 

juízo com a extinção do feito. Diante do exposto, havendo abandono da 

causa por negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 29 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, 29 de 

janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-96.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WOLMIR BERNARDES PRESTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

13/09/2019 às 14:20 Fica advertido que extingue-se o processo, deixando 

o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme artigo 51, 

inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000441-42.2019.8.11.0025. REQUERENTE: CLEONICE FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais, em que a requerente Cleonice Ferreira da Cruz alega, 

em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

VIVO S/A. Afirma a autora que a requerida inscreveu seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão de supostos débitos relacionados 

a um possível contrato com a requerida, porém, tal constrição seria 

indevida, uma vez que nunca contratou/adquiriu alguma linha de telefônica 

ou autorizou que alguém fizesse em seu nome. Por fim, aduz que em 

decorrência de tal negativação está impossibilitada de efetuar compras a 

prazo, razão por que, em sede emergencial, requer que a demandada seja 

compelida a retirar seu nome dos cadastros de restrição de crédito. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Malgrado a reclamada ter defendido a 

licitude da sua conduta, ao argumento de que o débito seria decorrente de 

um contrato estabelecido entre ela e o autora, não apresentou qualquer 

documento apto ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do 

ônus que lhe competia. Ademais, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pela consumidora, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar, de forma inconcussa, 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a ré, ao contrário, apresentou 

defesa genérica e sem bases sólidas. Logo, resta incontroverso a falha 

na prestação dos serviços pela reclamada ao inscrever o nome da autora 

no cadastro de proteção ao crédito por débito indevido. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Portanto, não remanescem 

dúvidas de que a conduta da reclamada é suficiente para caracterizar o 

dano moral, na medida em que o autora teve o crédito abalado. A par 

disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente, de prova de abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período em que se 

encontra negativado o nome da autora (2015) e diante da sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a reclamada, por meio alternativo de resolução de conflitos ou 

se o fez deixou de provar nos autos, fixo a indenização em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Não vislumbro 

nos autos a má-fé processual alegada pela autora. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

verbalizado pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC para: a) 

Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como o débito 

negativado pela ré determinando a baixa do registro nos sistema internos 

e nos bancos de dados de restrição ao crédito sob pena de multa de R$ 

500,00, expeça-se as comunicações de praxe; b) Condenar a parte ré em 

indenizar os danos morais decorrentes da negativação indevida, no valor 

de R$ 2.000,00 com juros de mora desde a data do ato ilícito e correção 

monetária a partir desta decisão, nos termos do que decidido no RESP 

1479864/SP. Sem custas processuais nem 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, 29 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, 29 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-42.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1000441-42.2019.8.11.0025. REQUERENTE: CLEONICE FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. PROPOSTA DE SENTENÇA V I S T O S, 
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Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, § 3º, da Lei 9.099/95. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização 

por danos morais, em que a requerente Cleonice Ferreira da Cruz alega, 

em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

VIVO S/A. Afirma a autora que a requerida inscreveu seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito em razão de supostos débitos relacionados 

a um possível contrato com a requerida, porém, tal constrição seria 

indevida, uma vez que nunca contratou/adquiriu alguma linha de telefônica 

ou autorizou que alguém fizesse em seu nome. Por fim, aduz que em 

decorrência de tal negativação está impossibilitada de efetuar compras a 

prazo, razão por que, em sede emergencial, requer que a demandada seja 

compelida a retirar seu nome dos cadastros de restrição de crédito. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento o caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Malgrado a reclamada ter defendido a 

licitude da sua conduta, ao argumento de que o débito seria decorrente de 

um contrato estabelecido entre ela e o autora, não apresentou qualquer 

documento apto ou prova das suas afirmações desvencilhando-se do 

ônus que lhe competia. Ademais, em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pela consumidora, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos demonstrar, de forma inconcussa, 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a ré, ao contrário, apresentou 

defesa genérica e sem bases sólidas. Logo, resta incontroverso a falha 

na prestação dos serviços pela reclamada ao inscrever o nome da autora 

no cadastro de proteção ao crédito por débito indevido. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Portanto, não remanescem 

dúvidas de que a conduta da reclamada é suficiente para caracterizar o 

dano moral, na medida em que o autora teve o crédito abalado. A par 

disso, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral, independentemente, de prova de abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período em que se 

encontra negativado o nome da autora (2015) e diante da sua inércia em 

tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato 

direito com a reclamada, por meio alternativo de resolução de conflitos ou 

se o fez deixou de provar nos autos, fixo a indenização em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Não vislumbro 

nos autos a má-fé processual alegada pela autora. Ante o exposto, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

verbalizado pela autora, nos termos do art. 487, I do NCPC para: a) 

Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como o débito 

negativado pela ré determinando a baixa do registro nos sistema internos 

e nos bancos de dados de restrição ao crédito sob pena de multa de R$ 

500,00, expeça-se as comunicações de praxe; b) Condenar a parte ré em 

indenizar os danos morais decorrentes da negativação indevida, no valor 

de R$ 2.000,00 com juros de mora desde a data do ato ilícito e correção 

monetária a partir desta decisão, nos termos do que decidido no RESP 

1479864/SP. Sem custas processuais nem 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, 29 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, 29 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000156-15.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR JOSE CARARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000156-15.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:VILMAR JOSE 

CARARO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADILSON BATISTA LIMA 

POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/03/2020 Hora: 14:10 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 6 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: 8010493-85.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR FELISBERTO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO QUEIROZ JUNQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010493-85.2013.8.11.0025. 

EXEQUENTE: ALCIR FELISBERTO DE LIMA EXECUTADO: PLINIO QUEIROZ 

JUNQUEIRA PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial (notas promissórias) intentada com a 

finalidade de materializar as notas promissórias exarada nos autos, e que, 

malgrado o longo tempo de tramitação, não encontrou seu desiderato, 

diante da incapacidade do autor/exequente de indicar bens passiveis de 

constrição, a fim de ultimar o processo expropriatório. Diante desse 

quadro fático, incide, ineroxavelmente, a regra do art. 53, § 4º, do CDC, 

segundo a qual: Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. ... § 4º 

Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. No 

mesmo diapasão, é o entendimento jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE 

ENDEREÇO ATUAL DO EXECUTADO OU DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. ÔNUS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53 , § 

4º DA LEI 9.099 /95. FUNDAMENTAÇÃO ADMISSÍVEL. ENUNCIADO 75 - 

FONAJE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. I. O ART. 53 , § 4º DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DISPÕE 

QUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL SERÁ 

IMEDIATAMENTE EXTINTA QUANDO "NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU 

INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS". II. NÃO OBSTANTE, TRATANDO-SE O 

PROCESSO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA, APLICA-SE AO CASO AS 

MESMAS DISPOSIÇÕES DO ART. 53 , § 4º , DA LEI 9.099 /95, SEGUNDO O 

QUE ESTABELECE O ENUNCIADO Nº 75 DO FONAJE: A HIPÓTESE DO § 

4º, DO ART. 53, DA LEI 9.099/95, TAMBÉM SE APLICA ÀS EXECUÇÕES DE 

TÍTULO JUDICIAL, ENTREGANDO-SE AO EXEQÜENTE, NO CASO, 

CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO, COMO TÍTULO PARA FUTURA EXECUÇÃO, 

SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO C 

ARTÓRIO DISTRIBUIDOR. III. ADEMAIS, A ÚLTIMA PARTE DO § 4º DO 

REFERIDO ARTIGO DISPÕE QUE OS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A 

AÇÃO DEVEM SER DEVOLVIDOS AO AUTOR, A FIM DE QUE ESTE POSSA 

OPORTUNAMENTE ACIONAR O EXECUTADO, DESDE QUE POSSUA OS 

MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IV. HÁ QUE SE 

RESSALTAR, AINDA, QUE OS JUIZADOS ESPECIAIS NORTEIAM-SE PELOS 

CRITÉRIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL E, ALIADO A 

ESSE PROPÓSITO, AO CREDOR INCUMBE PROMOVER O REGULAR 
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ANDAMENTO DA EXECUÇÃO (TJ/DF, 20060110092516ACJ, RELATOR 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS). Destarte, ante ao 

reconhecimento expressado pela própria credora, sobre o 

desconhecimento do endereço e de patrimônio da executada, EXTINGO A 

EXECUÇÃO, sem apreciação de mérito, nos termos da legislação de 

regência. Sem custas nem honorários. Juína-MT, 29 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, 29 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO FELISBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE TAL (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

20/03/2020 às 13:50. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010122-19.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo: 8010122-19.2016.8.11.0025. 

EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

EXECUTADO: TOP TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP 

PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Conforme se dessume dos autos, o valor 

foi devidamente adimplido, conforme documento de Id. 24814223. Por tais 

razões, ante ao adimplemento do débito perseguido, a extinção do feito é 

medida impositiva. Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o 

que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se os autos com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. P. I. C. Às 

providências. Juína-MT, 29 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, 29 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-75.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DIONY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001661-75.2019.8.11.0025 REQUERENTE: DIONY SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

CLEIA DOS SANTOS OLIVEIRA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

- EPP PROJETO DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de 

cumprimento de execução manejado por Diony Silva dos Santos em face 

de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e Cleia dos Santos 

Oliveira-ME e Tuiutur Viagens e Turismo LTDA-EPP, no qual deixou o 

credor de promover os atos e diligências que lhe competiam quando 

devidamente intimado para tanto, configurando, deste modo, o abandono 

da causa por mais de 30 (trinta) dias. Relatados, DECIDO. É cediço que no 

procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95, cabe ao titular 

do direito perseguido nos autos estar permanentemente atento no sentido 

de atender ao desenvolvimento do processo para a obtenção rápida e 

eficaz da tutela jurisdicional. Na hipótese versanda, deixou o exequente 

dar impulso ao processo, o que implica dizer que sua omissão, neste 

caso, é tratada como desinteresse que é sancionado pelo juízo com a 

extinção do feito. Diante do exposto, havendo abandono da causa por 

negligência da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo. P. I. 

C. Às providências. Juína-MT, 29 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, 29 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-77.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALDO COMINETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISANA MARIA MACEDO (REQUERIDO)

NELSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010144-77.2016.8.11.0025 REQUERENTE: ROMALDO COMINETTI 

REQUERIDO: ISANA MARIA MACEDO, NELSON DOS SANTOS PROJETO 

DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, 

§ 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cumprimento de execução 

manejado por Romaldo Cominetti em face de Isana Maria Macedo e Nelson 

dos Santos, no qual deixou o credor de promover os atos e diligências que 

lhe competiam quando devidamente intimado para tanto, configurando, 

deste modo, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Relatados, 

DECIDO. É cediço que no procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 

9.099/95, cabe ao titular do direito perseguido nos autos estar 

permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do 

processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Na 

hipótese versanda, deixou o exequente dar impulso ao processo, o que 

implica dizer que sua omissão, neste caso, é tratada como desinteresse 

que é sancionado pelo juízo com a extinção do feito. Diante do exposto, 

havendo abandono da causa por negligência da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 29 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, 29 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-77.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROMALDO COMINETTI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISANA MARIA MACEDO (REQUERIDO)

NELSON DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DE MOURA RADIN OAB - MT19217/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010144-77.2016.8.11.0025 REQUERENTE: ROMALDO COMINETTI 

REQUERIDO: ISANA MARIA MACEDO, NELSON DOS SANTOS PROJETO 

DE SENTENÇA V I S T O S, Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, 

§ 3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação de cumprimento de execução 

manejado por Romaldo Cominetti em face de Isana Maria Macedo e Nelson 

dos Santos, no qual deixou o credor de promover os atos e diligências que 

lhe competiam quando devidamente intimado para tanto, configurando, 

deste modo, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. Relatados, 

DECIDO. É cediço que no procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 

9.099/95, cabe ao titular do direito perseguido nos autos estar 

permanentemente atento no sentido de atender ao desenvolvimento do 

processo para a obtenção rápida e eficaz da tutela jurisdicional. Na 

hipótese versanda, deixou o exequente dar impulso ao processo, o que 

implica dizer que sua omissão, neste caso, é tratada como desinteresse 

que é sancionado pelo juízo com a extinção do feito. Diante do exposto, 

havendo abandono da causa por negligência da parte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas de estilo. P. I. C. Às providências. Juína-MT, 29 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, 29 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-24.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR RABELO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO HENRIQUE PEREIRA DE ABREU (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar o(a) Requerente através do(a) 

Advogado(a), acerca da audiência de conciliação redesignada para o dia 

20/03/2020 às 14:00. Fica advertido que extingue-se o processo, 

deixando o autor de comparecer a qualquer das audiências, conforme 

artigo 51, inciso I da Lei n° 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001821-03.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT19693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUZEL CRISTIANE KOIALANSKAS OAB - PR09500 (ADVOGADO(A))

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de 

seu advogado, para impugnar a contestação ID 26541520, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002654-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EGNO DE SOUZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(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 28924009, no prazo de 05 

dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-84.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA Processo nº 1001544-84.2019.8.11.0025 

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso Requerido: 

Estado de Mato Grosso e Município de Juína Vistos, Trata-se de ação 

cominatória de obrigação de fazer manejada pelo Ministério Público 

Estadual em favor de Francinete Costa Bezerra de Brito em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Juína/MT, porque de acordo com 

a peça vestibular, a substituída apresenta quadro de dor crônica em 

coluna cervical e necessita ser submetida a exames de ressonância 

magnética de coluna cervical e de coluna lombo sacra, classificadas como 

risco amarelo-urgente e vermelho-emergência, respectivamente. Extrai-se, 

ainda, que a representada se submeteu aos procedimentos 

administrativos necessários estando devidamente regulada junto ao 

SISREG – Sistema Nacional de Regulação e aguarda agendamento dos 

exames desde 04.06.2018 e 06.06.2018, porém, apesar da classificação 

de urgência, não haviam sido garantidos pelo sistema público até a data de 

ajuizamento da medida em tela. Colhido parecer técnico junto ao órgão de 

consulta (NAT-JUS), a medida de urgência requestada foi indeferida e, em 

continuidade, a inicial foi recebida determinando-se a citação dos 

demandados. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação 

suscitando, em preliminar, ausência de interesse processual da tutelada, 

aduzindo para tanto que a concessão de prestações individuais de Saúde 

Pública compromete a ideia de universalidade do acesso ao direito 

prestacional de 2ª geração e se caracteriza em modelo de justiça 

distributiva, a quem a Constituição Federal não outorgou esse poder, 

porque a missão de distribuir riquezas e prestações sociais caberia aos 

Poderes Legislativo e Executivo, não sendo possível a concessão de 

acesso a políticas públicas de modo individuado e por quem não tem o 

dever de coordena-las e executa-las no âmbito coletivo. No mérito, 

assinalou que o deferimento de prestações individuais impostas ao 

Estado, estaria condicionado aos princípios orçamentários e à obediência 

à ideia de reserva do possível, não cabendo a adoção de escolhas 

trágicas ao Poder judicante, assinalando, ademais, que seria impertinente 

a aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública e mesmo que mantida 

a ordem liminar, a execução das medidas públicas judicializadas deveria 

se limitar aos preços de referência da Tabela SUS. Por sua vez, o 

Município de Juína, devidamente citado da presente ação deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no ID. 

27290499. Instado a se manifestar, o representante ministerial apresentou 

impugnação à contestação refutando as teses defensivas lançadas pelo 

ente Estatal e requereu o julgamento antecipado da lide. É o relatório. 

Fundamento e Decido. De saída, registre-se que a questão em tela se 

amolda com perfeição ao conceito de “julgamento antecipado do mérito”, 

definido no art. 355 do CPC, exatamente porque concluídas e adotadas as 

providências processuais preliminares e não havendo apontamento nem 

indicação das partes sobre a necessidade de se realizar provas, erige-se 

como poder/dever do juiz que estiver diante de um processo cujo mérito já 

esteja em condições de receber imediato julgamento, a obrigação de 

prolatar o édito sentencial. Sobre o tema: “A jurisprudência deste Tribunal 

Superior entende que a resolução quanto a uma questão prévia de mérito 

também autoriza o julgamento das questões de fundo remanescentes, 

desde que a instrução probatória tenha sido suficiente, encontrando-se o 
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processo, portanto, em condições de imediato julgamento” (STJ – REsp n. 

1.082.964-SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 5.3.2013). Fixadas essas 

balizas, advirta-se aqui que a possibilidade de realização de provas 

esteve aberta e acessível a todos os demandantes, razão porque não se 

pode aventar de cerceamento de defesa ou nulidade procedimental pela 

adoção da técnica de julgamento conforme o estado do processo, 

exatamente porque a dilação probatória não foi requerida e nem utilizada 

pelos litigantes. Dito isso, a mim parece essencial, em primeiro giro verbal, 

refutar o argumento estatal, de que a judicialização da saúde se convola 

em instrumento de distributividade de políticas públicas, por meio do 

Judiciário, porque não é disso que se trata o controle jurisdicional 

reclamado na presente ação. Explique-se: a promessa constitucional de 

prestações públicas, no âmbito de direitos sociais não pode ser aniquilada 

com o indefectível argumento da reserva do possível e seus limites, 

porque, na elegante lição do Min. Celso de Mello ao se negar proteção 

jurídica aos direitos decorrentes das chamadas ‘normas constitucionais 

programáticas’ a plêiade de garantias sociais assegurada pelo Constituinte 

de 1988 se tornará mero simbolismo, ou como dito pelo decano “promessa 

inconsequente”. Vale dizer: não se pretende e nem se deseja substituir os 

órgãos públicos na consecução e execução das políticas sociais que lhes 

são impostas constitucionalmente; o que se faz é, pura e simples, análise 

da densidade do direito requestado e sua compatibilização com a omissão 

estatal denunciada na demanda, sem que isso represente, de modo 

nenhum, violação de autonomia estatal. Em longa e interessante digressão 

sobre o tema, salienta o Min. Gilmar Mendes: “As divergências doutrinárias 

quanto ao efetivo âmbito de proteção da norma constitucional do direito à 

saúde decorrem, especialmente, da natureza prestacional desse direito e 

da necessidade de compatibilização do que se convencionou denominar 

de “mínimo existencial” e da “reserva do possível” (Vorbehalt des 

Möglichen). Como tenho analisado em estudos doutrinários, os direitos 

fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção 

(Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção 

(Schutzgebote). Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris, 

não apenas uma proibição de excesso (Übermassverbot), mas também 

uma proibição de proteção insuficiente (Untermassverbot) (Claus-Wilhelm 

Canaris, Grundrechtswirkungen um Verhältnismässigkeitsprinzip in der 

richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts, JuS, 1989, p. 

161.). Nessa dimensão objetiva, também assume relevo a perspectiva dos 

direitos à organização e ao procedimento (...) para o reconhecimento de 

que todas as dimensões dos direitos fundamentais têm custos públicos, 

dando significativo relevo ao tema da “reserva do possível”, especialmente 

ao evidenciar a “escassez dos recursos” e a necessidade de se fazer 

escolhas alocativas, concluindo, a partir da perspectiva das finanças 

públicas, que “levar a sério os direitos significa levar à sério a escassez” 

(HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights: Why Liberty 

Depends on Taxes. W. W. Norton & Company: Nova Iorque, 1999.). (...). 

Assim, enquanto o Estado tem que dispor de um valor determinado para 

arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos 

universalmente, no caso de um direito social como a saúde, por outro lado, 

deve dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais 

de cada cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com outros 

envolve, portanto, a adoção de critérios distributivos para esses recursos. 

Assim, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para 

a satisfação de todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a 

formulação das políticas sociais e econômicas voltadas à implementação 

dos direitos sociais implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas. Tais 

escolhas seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto disponibilizar 

e a quem atender), configurando-se como típicas opções políticas, as 

quais pressupõem “escolhas trágicas” pautadas por critérios de 

macro-justiça. (...) Por outro lado, defensores da atuação do Poder 

Judiciário na concretização dos direitos sociais, em especial do direito à 

saúde, argumentam que tais direitos são indispensáveis para a realização 

da dignidade da pessoa humana. Assim, ao menos o “mínimo existencial” 

de cada um dos direitos, exigência lógica do princípio da dignidade da 

pessoa humana, não poderia deixar de ser objeto de apreciação judicial. O 

fato é que o denominado problema da “judicialização do direito à saúde” 

ganhou tamanha importância teórica e prática que envolve não apenas os 

operadores do direito, mas também os gestores públicos, os profissionais 

da área de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um lado, a 

atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da 

cidadania, por outro, as decisões judiciais têm significado um forte ponto 

de tensão perante os elaboradores e executores das políticas públicas, 

que se vêem compelidos a garantir prestações de direitos sociais das 

mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política estabelecida 

pelos governos para a área de saúde e além das possibilidades 

orçamentárias. Lembro, nesse ponto, a sagaz assertiva do professor 

Canotilho segundo a qual “paira sobre a dogmática e teoria jurídica dos 

direitos econômicos, sociais e culturais a carga metodológica da vaguidez, 

indeterminação e impressionismo que a teoria da ciência vem apelidando, 

em termos caricaturais, sob a designação de ‘fuzzismo’ ou ‘metodologia 

fuzzy’”. “Em toda a sua radicalidade – enfatiza Canotilho – a censura de 

fuzzysmo lançada aos juristas significa basicamente que eles não sabem 

do que estão a falar quando abordam os complexos problemas dos 

direitos econômicos, sociais e culturais” (CANOTILHO, J. J. Gomes. 

Metodologia “fuzzy” e “camaleões normativos” na problemática actual dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. In: Estudos sobre direitos 

fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 100.). Nesse aspecto, 

não surpreende o fato de que a problemática dos direitos sociais tenha 

sido deslocada, em grande parte, para as teorias da justiça, as teorias da 

argumentação e as teorias econômicas do direito (CANOTILHO, op. cit., p. 

98) (...)De toda forma, parece sensato concluir que, ao fim e ao cabo, 

problemas concretos deverão ser resolvidos levando-se em consideração 

todas as perspectivas que a questão dos direitos sociais envolve. Juízos 

de ponderação são inevitáveis nesse contexto prenhe de complexas 

relações conflituosas entre princípios e diretrizes políticas ou, em outros 

termos, entre direitos individuais e bens coletivos. Alexy segue linha 

semelhante de conclusão ao constatar a necessidade de um modelo que 

leve em conta todos os argumentos favoráveis e contra os direitos 

sociais, da seguinte forma: “Considerando os argumentos contrários e 

favoráveis aos direitos fundamentais sociais, fica claro que ambos os 

lados dispõem de argumentos de peso. A solução consiste em um modelo 

que leve em consideração tanto os argumentos a favor quantos os 

argumentos contrários. Esse modelo é a expressão da idéia-guia formal 

apresentada anteriormente, segundo a qual os direitos fundamentais da 

Constituição alemã são posições que, do ponto de vista do direito 

constitucional, são tão importantes que a decisão sobre garanti-las ou não 

garanti-las não pode ser simplesmente deixada para a maioria parlamentar. 

(...) Ao deferir uma prestação de saúde incluída entre as políticas sociais 

e econômicas formuladas pelo Sistema Único de Saúde, o judiciário não 

está criando política pública, mas apenas determinando o seu 

cumprimento. Nesses casos, a existência de um direito subjetivo público a 

determinada política pública de saúde parece ser evidente. Se a prestação 

de saúde pleiteada não for abrangida pelas políticas do SUS, é 

imprescindível distinguir se a não-prestação decorre de uma omissão 

legislativa ou administrativa, ou de uma decisão administrativa de não 

fornecer. Nesses casos, a ponderação dos princípios em conflito dará a 

resposta ao caso concreto. Importante, no entanto, que os critérios de 

justiça comutativa que orientam a decisão judicial sejam compatibilizados 

com os critérios das justiças distributiva e social que determinam a 

elaboração de políticas públicas. Em outras palavras, ao determinar o 

fornecimento de um serviço de saúde (internação hospitalar, cirurgia, 

medicamentos, etc.), o julgador precisa assegurar-se de que o Sistema de 

Saúde possui condições de arcar não só com as despesas da parte, mas 

também com as despesas de todos os outros cidadãos que se encontrem 

em situação idêntica” (STF, STA n. 245, Relator: Min. Gilmar Mendes). 

Rejeito, assim, a prefacial, e passo ao juízo de ponderação sobre a 

natureza e a extensão do pedido formulado na presente ação. Adentrando 

diretamente ao cerne da controvérsia, a hipótese dos autos estampa, mais 

uma vez, situação em que a concepção generalizada de que o conceito de 

Sistema Único de Saúde significa acesso irrestrito, descontrolado a todos 

os tipos de tratamento médico, que tiverem de ser prestados, de modo 

universal, integral e gratuito ao cidadão brasileiro, acaba por resultar em 

demandas judiciais que reclamam a prestação de serviços de saúde cujo 

alcance não deveria ser buscado ou discutido neste âmbito. Infere-se da 

inicial, que a paciente sofre dores crônicas na coluna cervical, solicitando 

a concessão judicial de medida cominatória que lhe assegurasse o direito 

a realização de exames de ressonância magnética, porque aguarda 

agendamento dos exames há mais de um ano, mesmo estando 

devidamente regulada perante o SUS. O parecerista do órgão de apoio 

técnico ao judiciário, asseverou que não se trata de exame de urgência de 

acordo com a legislação médica mas é um procedimento necessário para 

o diagnóstico correto e o retardamento indefinido na realização pode levar 

também a um atraso no tratamento, devendo o pleito ser atendido com 

brevidade, de forma eletiva. A situação retratada atrai o raciocínio da 
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reserva do possível: não é ideal que a prestação da Saúde Pública seja 

morosa, mas se tratando de procedimento não emergencial, sujeito a fila 

de espera sem riscos de vida, sendo possível a regulação administrativa 

do pedido e seu acompanhamento, não nos parece que isso deva ser 

trazido ao Judiciário. Em excelente trabalho acerca da delimitação da 

reserva do possível segundo uma ótica constitucionalista e com visão do 

ordenamento jurídico como um todo, Ingo Wolfgang Sarlet leciona que a 

reserva do possível deve ser analisada por uma dimensão tríplice: “a) a 

efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos 

fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e 

humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição de receitas e 

competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, 

entre outras, e que, além disso, reclama equacionamento, notadamente no 

caso do Brasil, no contexto do nosso sistema constitucional federativo; c) 

já na perspectiva (também) do eventual titular de um direito a prestações 

sociais, a reserva do possível envolve o problema da proporcionalidade da 

prestação, em especial no tocante à sua exigibilidade e, nesta quadra, 

também da sua razoabilidade” (SARLET. Ingo Wolfgang (Org.). Direitos 

fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed., rev. amp. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 30.) Contudo, no caso em 

apreço, a paciente se encontra regulada desde 04.06.2018 e 06.06.2018, 

ou seja, aguarda há mais de um ano na fila à espera do agendamento dos 

exames solicitados em caráter de urgência. Embora, em regra, não se 

permita que paciente em fila de espera ultrapasse à frente dos demais que 

se encontram em igual situação, também não é razoável deixar de amparar 

pessoa que procura o Poder Judiciário para buscar solução para o seu 

quadro clínico, quando esta foi literalmente deixada à margem do sistema 

público de saúde. O Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do 

CNJ, prevê um prazo razoável para que os serviços de saúde eletivos 

sejam prestados, vejamos: Nas demandas de usuários do Sistema Único 

de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos 

previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do 

paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e 

de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Portanto, ante a 

ausência de previsibilidade para realização dos exames prescritos e 

considerando que o prazo tido como razoável para atendimento já se 

esgotou há tempos, impõe-se a adoção de medidas efetivas para garantia 

do direito à saúde buscado na presente ação, pois, não é aceitável que a 

paciente espere indefinidamente por atendimento, mormente porque o 

retardamento excessivo é capaz de frustrar o próprio resultado útil do 

tratamento pretendido. Além disso, o parecer do NAT-JUS afirmou que 

apesar de eletivos, os exames deveriam ser realizados com brevidade 

para não retardar o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento 

adequado. Diante do exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC, extingo 

o processo, com apreciação de mérito, para JULGAR PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Juína (este último de maneira subsidiária, na esteira da jurisprudência 

estadual sobre o tema) a garantirem à autora a realização dos exames 

prescritos, e demais serviços médicos atrelados que sejam essenciais à 

sua integral recuperação, no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio de 

verbas públicas para o custeio o procedimento almejado. Por se tratar de 

ação civil, isento o autor do pagamento de custas ou honorários (artigo 18 

da Lei nº. 7.347/85). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 009/2.020 – CA   A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA 

DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;       

R E S O L VE :       NOMEAR o senhor PATRICK VINY DE OLIVEIRA E 

SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG 2249891-5 SSP/MT e do CPF 

040.042.231-05, para exercer em comissão o cargo de Assessor de 

Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juízo da Secretaria da 1ª Vara, 

desta Comarca, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação deste.   Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ Oeste, 5 de fevereiro de 

2.020.       Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira LimaJuíza de 

Direito Diretora do Forotable

 PORTARIA Nº 009/2.020 – CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 R E S O L VE :

 NOMEAR o senhor PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG 2249891-5 SSP/MT e do CPF 040.042.231-05, 

para exercer em comissão o cargo de Assessor de Gabinete II - 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juízo da Secretaria da 1ª Vara, desta 

Comarca, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 5 de fevereiro de 2.020.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 010/2.020 – CA   A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA 

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA 

DE DIREITO DIRETORA DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ 

OESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;       

R E S O L VE :       NOMEAR a senhora AMANDA CHAVES MACEDO, 

brasileira, solteira, portadora do RG 712.418-5 SDF/PE e do CPF 

097.463.654-10, para exercer em comissão o cargo de Assessora de 

Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juízo da Secretaria da 1ª Vara, 

desta Comarca, a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação deste.   Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça. Mirassol D’ Oeste, 5 de fevereiro de 

2.020.       Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira LimaJuíza de 

Direito Diretora do Foro      table

 PORTARIA Nº 010/2.020 – CA

 A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA 

CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, MMª. JUÍZA DE DIREITO DIRETORA 

DO FORO DESTA COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI;

 R E S O L VE :

 NOMEAR a senhora AMANDA CHAVES MACEDO, brasileira, solteira, 

portadora do RG 712.418-5 SDF/PE e do CPF 097.463.654-10, para 

exercer em comissão o cargo de Assessora de Gabinete I - PDA-CNE-VII, 

do Gabinete do Juízo da Secretaria da 1ª Vara, desta Comarca, a partir da 

Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia ao Departamento 

de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Mirassol D’ Oeste, 5 de fevereiro de 2.020.

 Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ABELARDO RIBEIRO 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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado do 

requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000028-37.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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ABELARDO RIBEIRO 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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogado do 

requerente para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002422-51.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001103-48.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DA SILVA CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0021789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001085-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001085-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO(A))

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002301-23.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001098-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-05.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DELITA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

Certifico que a parte requerida, foi citada dos termos da presente ação 

bem como apresentou contestação no prazo legal. Intimo o advogada da 

parte autora para impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001598-92.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL ZARZENON (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: 1001598-92.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ISABEL ZARZENON REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Com o olhar volvido à nova sistemática 

processual introduzida pelo NCPC, em que pese o verdadeiro paradoxo 

criado pelo legislador quanto ao não exercício do juízo de admissibilidade 

pelo juízo a quo e a possibilidade excepcional de retratação, ante a 

interposição do apelo, decido nos seguintes termos: I. Interposto recurso 

de apelação pela parte recorrente, intime-se a parte recorrida para 

apresentar contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, conforme o 

art. 1.010, §1º, do NCPC. II. Se apresentada apelação adesiva pela parte 

recorrida (art. 997, §§ do NCPC), intime-se a parte contrária para 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §2º, 

do NCPC. III. Caso as contrarrazões do recurso principal ou do adesivo 

ventilem matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do NCPC, intime-se o 

recorrente para se manifestar sobre elas no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme o art. 1.009, §2º, do NCPC. IV. Após as formalidades acima, 

encaminhem-se os autos ao E. TRF da 1ª Região (art. 1.009, §3º, do 

NCPC), com as homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de 

admissibilidade do(s) recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela 

Corte ad quem (art. 932 do NCPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003612-49.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003612-49.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): FRANCISCO ALVES DE BARROS REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Considerando 

que a requerente manifestou desinteresse na realização de solenidade em 

id nº 28890822, e, que a demandada não pugnou pela prova testemunhal, 
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ACOLHO o referido pleito, de modo que CANCELO a solenidade outrora 

aprazada, DECLARANDO encerrada a instrução processual. Dessa feita, 

INTIMEM-SE as partes para apresentação de alegações finais, no prazo 

legal. Após, CONCLUSOS. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1002376-62.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REU)

SANDRA DA SILVA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1002376-62.2019.8.11.0011. 

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

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE, SANDRA DA SILVA PEREIRA Vistos. 

DEFIRO a juntada de substabelecimento formulada em ID 28901186. No 

mais, AGUARDE-SE o transcurso prazo concedido para juntada de 

acordo. Transcorrido in albis, VISTA ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente então, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 6 de fevereiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001559-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NESCI SILVESTRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISUZIANE FLORES DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001559-32.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): NESCI SILVESTRE REU: GEISUZIANE FLORES DO 

NASCIMENTO Vistos. Considerando o ofício nº005/2020 apresentado pela 

Defensoria Pública do núcleo de Mirassol D’ Oeste/MT, noticiando a 

ausência do Defensor Público entre os dias 04/02/2020 e 13/02/2020, 

DEFIRO o pleito de modo que REDESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 18/03/2020 às 14h30min. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 31 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000136-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DE FATIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICIA PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000136-66.2020.8.11.0011. 

REQUERENTE: NATALINA DE FATIMA PEREIRA REQUERIDO: ALICIA 

PEREIRA Vistos. Cuida-se de “AÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA”, proposta por NATALINA DE FÁTIMA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, na qual pleiteia a curatela da interditando ALICIA PEREIRA, 

ambos devidamente qualificados. Aduz na inicial que é irmão da 

interditanda e ante o impedimento da requerida em gerir os atos da vida 

civil, em razão do quadro clínico a que está acometido, pugna, 

liminarmente, a nomeação como curadora provisória para exercer a 

assistência necessária e para fins previdenciários. EIS A SÍNTESE DO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. Processo em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II), eis que 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, podendo revogá-los a qualquer 

tempo, caso inverídico as alegações. 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. Por perseguir o autor tutela especifica, 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) e 

(c) pedido do autor. Assim, nota-se que a pretensão da parte autora está 

amparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

perseguida. Afinal, pela dicção do ordenamento jurídico, o curador do 

relativamente incapaz deve ser o parente mais próximo que ostentar 

melhores condições de exercer o múnus, razão porque vislumbro a 

evidência de parentalidade entre as partes, haja vista que a requerente é 

companheira do interditando, conforme início de prova material 

consubstanciada pela Escritura Pública de União Estável, estando 

preenchido o primeiro requisito (fumus boni iuris). Acerca do tema, os 

Tribunais Pátrios entendem que: “TJ-MG - 103440804428430011 MG 

1.0344.08.044284-3/001(1) (TJ-MG) Data de publicação: 28/08/2009 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA JUDICIAL. NOMEAÇÃO 

DE CURADORA. FILHA QUE MORA, TRABALHA E CUIDA DO PAI. 

CURATELA DEFERIDA. -A curatela, sempre que possível, deve ser 

deferida à parente próximo do curatelado, pois presumidamente o 

"iusconsanguinis"" vincula o mais curador aos interesses do curatelado. 

-Defere-se deste modo a curatela do pai à filha, que com o mesmo mora e 

lhe dispensa todos os cuidados.” (negritos nossos) Logo, quanto ao 

preenchimento do segundo requisito (periculum in mora), restando ausente 

a presença de um curador, ameaçado estaria o direito do interditando em 

receber auxílio previdenciário, bem como promover a gerência dos atos 

civis de elevada importância diária. Nesse sentido: “TJ-MG - Agravo de 

Instrumento Cv AI 10024131654527002 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

23/07/2014 Ementa: INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO 

COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. REFORMA DA 

DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE CURATELA 

PROVISÓRIA. - A antecipação de tutela consiste na concessão imediata 

da pretensão deduzida pela parte na petição inicial, mas para tanto é 

imprescindível que haja prova inequívoca capaz de convencer da 

verossimilhança da alegação e, além disso, que haja fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação. - Somente é cabível a nomeação 

de curador provisório quando existem elementos de convicção seguros 

que evidenciem a incapacidade civil da interditanda e diante da ausência 

de qualquer elemento a demonstrar essa incapacidade, para justificar esta 

drástica e excepcional medida judicial, deve ser indeferida a tutela 

antecipada.” (negritos nossos) No mais, compete ao juiz, nos termos do 

artigo 1.775, § 2°, escolher como curador o descendente mais próximo em 

detrimento aos mais remotos, qual seja a requerente, desde que esse 

possua idoneidade e capacidade para exercer a curatela. Diante disso, 

compulsando os documentos encontradiços nos autos, justo que o munús 

recaia sobre a requerente e companheira do interditando, à medida que 

até o momento não há indicações de que pessoa diversa ostente melhores 

condições de exercê-la. Por essas razões, DEFIRO a tutela antecipada, de 

modo que NOMEIO a requerente NATALINA DE FÁTIMA PEREIRA DE 

OLIVEIRA, como curadora provisória do interditando, exclusivamente para 

fins previdenciários e assistência básica. Registre-se que a curadora 

provisória deverá juntar aos autos, mensalmente, as documentações 

pertinentes à prestação de contas no tocante à destinação do montante 

utilizado para atender a subsistência do interditando. Ademais, tendo em 

vista que a DPE patrocina os interesses da parte requerente, NOMEIO 

como defensor(a) dativo(a) do requerido, a(o) advogada(o) JERONIMO DE 

OLIVEIRA FILÓ OAB/MT 24367/O, arbitrando-lhe honorários advocatícios, 

no importe de 1URH, ou seja, R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais 

e cinquenta e um centavos), assim, CITE-SE o interditando na pessoa do 

seu defensor dativo, para comparecer ao interrogatório, que DESIGNO 

para o dia 11/03/2020, às 17h00min, nos termos do art. 751 do NCPC. 

INTIME-SE a curadora provisória para comparecer à Secretaria deste Juízo 

para assinar o termo de compromisso e para comparecer à audiência de 

interrogatório já designada. OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Saúde, ou, 

caso detenha o contato da profissional (Assistente Social do Município), 

seja feito diretamente a essa, para que realize um estudo social na 

residência da curadora provisória, a fim de averiguar as reais condições 

em que se encontra o interditado, assim como verificar a possibilidade 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 362 de 660



deste exercer a curatela, encaminhando relatório conclusivo a este Juízo 

no prazo máximo de 15 (quinze) dias. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE e à 

DPE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’ Oeste/MT, 31 de janeiro 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 DECISÃO Processo: 1000561-30.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE 

REQUERIDO: FERNANDO SORROCHE WILL Vistos. DEFIRO o pedido do 

autor de id nº 28861763, de modo que RETIFIQUE-SE o mandado de busca 

e apreensão, se necessário for, considerando as informações ora 

colacionadas aos autos. No mais, CUMPRA-SE a liminar deferida, 

consoante pugnado. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 5 de 

fevereiro de 2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 15477 Nr: 2221-38.2003.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Oseni T. Spoladore-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 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.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 30 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.: 127206 Nr: 845-36.2011.811.0011

 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: Banco Sofisa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Giacomelli, Orlivaldo Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP, João Carlos de Lima Junior - OAB:SP / 

142.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Zampieri - OAB:4094

 Vistos.

Ante o teor do Ofício de fl. 264-v e Nota Informativa à fl. 265, INTIME-SE a 

o embargado para pugnar o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento dos autos.

Após, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D’Oeste/MT, 31 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.: 161223 Nr: 2087-93.2012.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Favorito Comércio de Produtos Alimentícios 

Ltda, Sebastião Braga

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

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio Rojas Piovesan - 

OAB:4848, João Batista da Silva - OAB:5237, Wilson Roberto de 

Souza Moraes - OAB:4834

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 259-vº, razão pela qual DETERMINO a expedição do 

mandado de penhora, depósito e avaliação dos bens indicados às 

fls.213/214, até o montante necessário para quitação do débito atualizado 

à fl. 256, observando para tanto o disposto no artigo 835, e art. 839 do 

CPC.

Com a efetivação da penhora e avaliação do bem, INTIME-SE a parte 

executada acerca da penhora, nos termos do art. 841 do CPC, bem como 

para fins do art. 847 do mesmo códex.

Se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização.

 Caso as diligências restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

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 das Partes

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 228073 Nr: 795-68.2015.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques & Caetano Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universalidade de Credores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEI ALVES MANZANO 

FERRARI - OAB:215.737 SP, RONALDO CORREA MARTINS - 

OAB:76.944/SP

 Vistos.

Defiro o pleito de habilitação de advogado das credoras, bem como de 

juntada de substabelecimento e documentos formulados às fls. 

1.933/1.934, 1.952/1.953, 1.972 e 1.975.

Quanto ao requerimento da recuperanda de concessão de prazo de 05 

(cinco) dias para efetivar o pagamento dos credores que informaram a 

conta bancária neste momento processual, DEFIRO, eis que a mora 

comprovadamente se deu em razão da inércia dos credores apontados.

Outrossim, CUMPRA-SE a determinação constante do último parágrafo da 

decisão de fl. 1.932, consistente em INTIMAR o administrador judicial para 

que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias acerca da justificativa e 

documentos apresentados pela recuperanda, dos pagamentos ou 

ausência de pagamento que essa venha a efetuar, bem como acerca dos 

pleitos de habilitação de crédito que sobrevieram às fls. 1.604/1.619, 

1.838/1.841, 1.861/1.872.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Mirassol D´Oeste/MT, 3 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.: 246657 Nr: 1452-39.2017.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caires Bezerra, Maria Caires Bezerra - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Totvs S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielly A. Storti Assunção - 
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OAB:21.240, Letícia Caires Gomes - OAB:25.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY LUCAS TAUGINO - 

OAB:25077/O, Karina Cordeiro Pissolato - OAB:25.376/O, MAURICIO 

MARQUES DOMINGUES - OAB:SP/175.513

 (...) Assim, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da 

presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

DECLARAR RESCINDIDO o contrato objeto da presente ação, ante a 

impossibilidade de implantação e execução do software no sistema da 

requerente, bem como para CONDENAR a requerida ao ressarcimento de 

danos materiais no valor de R$ 57.288,31 (cinquenta e sete mil duzentos e 

oitenta e oito reais e trinta e um centavos), cuja correção monetária deve 

ser feita pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso e os juros de 

mora no importe de 1% a partir da citação (art. 405 do CC) e danos morais 

no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser corrigida 

monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do 

STJ).DECLARO ainda a inexigibilidade dos valores decorrentes do contrato 

entabulado, ante a rescisão operada.CONDENO as requeridas ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.Após o transito em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 5 de fevereiro de 

2020.Henriqueta Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004104-41.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARNEIRO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico 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, 6 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003835-02.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico 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, 6 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003923-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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, 6 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003821-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELO SARACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que impulsiono os autos, em cumprimento ao 

art. 203, § 4º do NCPC, com a abertura de vistas à parte autora, para que 

se manifeste acerca da contestação apresentada. Mirassol d''Oeste/MT, 6 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000052-65.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALMEIDA FARIAS DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico 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, 6 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000016-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ONOFRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (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 - 

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, 6 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003367-38.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 
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(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Autos 1003367-38.2019.8.11.0011 Ante o noticiado no documento de ID n. 

28742266, determino ao INSS que proceda, IMEDIATAMENTE, com a 

implantação integral do benefício de aposentadoria por invalidez, nos 

termos já determinados no ID 24505530. Via de consequência, determino 

que a Secretaria Judicial expeça ofício ao gerente da agência respectiva, 

requisitando que implante o benefício previdenciário objeto deste 

processo, IMEDIATAMENTE, SOB O RISCO DAS PENALIDADES LEGAIS, 

BEM COMO DE PENHORA ONLINE DO VALOR CORRESPONDENTE. 

Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários. Ademais, diante da recalcitrância da 

Autarquia Federal em cumprir a determinação judicial, fixo multa 

cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. 

Outrossim, tendo em conta a certidão de ID n. 27686769, destituo o expert 

outrora nomeado ante a ausência da especialidade necessária para 

realização do ato pericial. Outrossim, nomeio, desde já, o Dr. Luiz Carlos 

Pieroni, CRM-MT 5.330/MT, e-mail: lcpieroni@gmail.com, telefone: (65) 9 

9222-1230, que servirá independentemente de compromisso, para efetuar 

a perícia em data e horários oportunamente agendados pela Secretaria 

Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Mirassol D'/MT. 

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução nº. 305/2014 

- CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$ 

600,00 (seiscentos reais). Deverá o perito responder aos quesitos 

formulados pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado constituído, para comparecimento na data e local agendados. 

Instrua-se o ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados 

pelas partes. Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se 

as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Mirassol 

D’Oeste/MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

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

Processo Número: 1000008-80.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI DOURADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos: 1000008-80.2019.8.11.0011 Aqui se tem ação de alimentos 

gravídicos. Entre um ato e outro, as partes requereram a conversão da 

demanda para ação de investigação de paternidade e via de 

consequência, a alteração do polo ativo, pois já nascida a criança, 

consoante ID n. 25083422. Conforme se verifica no art. 6º, parágrafo 

único, da Lei Federal nº 11.804/2008, após o nascimento do infante os 

alimentos gravídicos devem ser convertidos em pensão alimentícia, 

quando convencido o Juiz de indícios de paternidade. Contudo, em análise 

dos autos, depreende-se a inexistência de provas cabais acerca da 

paternidade do infante. Aliado a este fator, têm-se que o ingresso de nova 

demanda visando à investigação da partenidade da criança se mostraria 

em desacordo com os ditames da economia processual e 

instrumentalidade das formas. Assim sendo, CONVERTO a ação para 

investigação de paternidade, devendo constar no polo ativo do feito a 

criança Lorenzo Dourado de Oliveira, representado por sua genitora 

Adriele Dourado de Oliveira. No mais, há pedido do suposto genitor para 

que o exame de DNA seja realizado na cidade em que reside atualmente, 

ou seja, em Rondonopólis/MT. Diante de tal informação, intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste. Após, ao 

Ministério Público Estadual. Empós, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003504-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico 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, 6 

de fevereiro de 2020 Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237540 Nr: 1547-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberlei da Matta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disal Administradora de Consórcios Ltda.

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dante Mariano Gregnanin 

Sobrinho - OAB:11.054-A - MT

 Intimar os advogados das partes sobre a sentença de fls. 35, cujo teor 

transcrevo:" Vistos. Considerando o teor da certidão vertida à fl. 34, 

verifico existência de erro material na sentença de fls.25/26-v, visto que o 

embargante fora condenado ao pagamento de custas e despesas 

processuais, sendo beneficiário da justiça gratuita, fl.09. Pois bem. De 

pronto, consigno que, tratando-se de erro material, o Juízo está autorizado 

a proceder sua correção de ofício, dispensando assim a necessidade de 

embargos declaratórios. Posto isso, reconheço o erro material na 

mencionada sentença, razão porque A RETIFICO, tão somente para 

consignar o seguinte: CONDENO o embargante ao pagamento das custas 

e despesas processuais, porém SUSPENDO, pelo prazo legal, sua 

exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Mantenho os demais 

termos da sentença. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 29 de janeiro de 2020. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 214089 Nr: 2735-05.2014.811.0011

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Silvério Pereira Baia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaral Augusto da Silva 

Junior - OAB:11.588

 Intimar o advogado da parte executada sobre a sentença de fls. 98, cujo 

dispositivo transcrevo:"Vistos. Em análise detida, verifico que o crédito 

objeto do presente feito ainda não fora alcançado pela prescrição 

intercorrente, eis que o curso prescricional fora interrompido pelo 

despacho ordenou citação em 07/07/2008 (art. 174, I, CTN) e pela 

remessa dos autos ao arquivo provisório, em 29/05/2015. Desta feita, 
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considerando a data em que o prazo prescricional voltou a correr, temos 

que a Fazenda Pública tomou ciência da suspensão em 24/06/2015, e 

desde então não praticou atos que pudessem interromper a prescrição 

intercorrente, a parte exequente possui até o dia 24/06/2021 para 

empreender diligências no sentido de satisfazer o crédito. Assim, 

INTIME-SE o exequente da presente decisão, para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias. Transcorrido in albis o prazo ou não havendo 

execuções a serem reunidas, AGUARDE-SE em arquivo provisório até 

marco final da prescrição do crédito exequendo acima assinalado. 

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.: 154062 Nr: 892-73.2012.811.0011

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

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

 PARTE AUTORA: Derotildes Gomes da Silva, Lucia dos Santos Rosa, 

Sebastiana Monteiro da Silva, Maria Aparecida Monteiro Faria Martins, 

Reinaldo Mertins, Maria de Lourdes Casagrande, Zeferino Casagrande

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEMI - Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

de Mirassol D´Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 649 Nr: 298-84.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANCHIETA, SILVANA FÁTIMA CAMILO 

ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059, Patrícia Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlene Maria Rossignoli - 

OAB:2515 - A

 Intimar o advogado do autor para que de prosseguimento no feito no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 265956 Nr: 4480-78.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->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): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT, Fundação 

Municipal de Saúde Prefeito Samuel Greve

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins Promotoer de Justiça-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Rodrigues da Silva 

- OAB:17.872, Procurador do Município de Mirassol D´Oeste - OAB:

 Código: 265956

Aqui se tem Ação Civil Pública c/c Pedido de Limiar.

Postergo análise do pedido, após a instrução processual.

 Todavia, homologo a desistência da oitiva das testemunhas Lucélia 

Oliveira Silva e Simoni Rodrigues Paiva, mediante a suficiência de 

testemunhas localizadas e intimadas como também de provas documental.

 Cumpra-se.

Às providências.

Mirassol D’Oeste-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES MUNIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000169-56.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:ALICE ALVES 

MUNIZ RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONNY CLAIR 

BENCICE E SILVA POLO PASSIVO: BANCO IBI 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: 

01/04/2020 Hora: 13:30 , 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-11.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000172-11.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:EDVANIA 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

01/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000173-93.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000173-93.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:EDVANIA 

OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 

01/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, 

TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000602-94.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LEITE DE OLIVEIRA (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 DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada para proceder com quitação do débito, nos termos 

da R. Decisão de Id. 27304763, deixando transcorrer o prazo sem 

comprovar o pagamento. Certifico, ademais, que promovo com a intimação 

da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

interesse de penhora on line, em cumprimento a ordem de serviço 001/16 
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GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 06 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000535-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARISY LUANA COSTA RODRIGUES SANTOS (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 DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada para proceder com quitação do débito, nos termos 

da R. Decisão de Id. 27303941, deixando transcorrer o prazo sem 

comprovar o pagamento. Certifico, ademais, que promovo com a intimação 

da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao 

interesse de penhora on line, em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 06 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-11.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 01/04/2020 às 

14:00 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010252-56.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUZA DO COUTO OAB - MT0013637A (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 houve o transito em julgado da R. Sentença 

embargada, promovo com a intimação da parte requerida para que de 

cumprimento ao determinado na r. Sentença Id. 19783708, no que tange ao 

pagamento da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias. Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de fevereiro de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-93.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para a Data de 01/04/2020 às 

14:30 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001852-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(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 SENTENÇA Processo: 

1001852-65.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARE NOVAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28914385, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 06 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. OCHIUTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSX ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000084-70.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: P. C. OCHIUTO - ME 

EXECUTADO: VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI, GSX 

ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP Vistos. De 

pronto, tendo em vista o certificado em id nº 28764817, RETIFICO a 

decisão de id nº 28496309, no que se refere ao rito do cumprimento de 

sentença proposto, passando a decidir nos seguintes termos. 

Preenchidos os requisitos do art. 815 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte contrária, na pessoa do seu 

representante judicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

ordem judicial emanada, sob pena de enriquecimento indevido, devendo 

comprovar documentalmente nos autos, sem prejuízo de eventual 

conversão em perdas e danos, nos termos do art. 816, do CPC. Com o 

transcurso do prazo, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

satisfação da obrigação. Empós, 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: 1000169-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES MUNIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000169-56.2020.8.11.0011. REQUERENTE: ALICE ALVES MUNIZ RAMOS 

REQUERIDO: BANCO IBI Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que o 

comprovante de endereço constante dos autos encontra-se com data 

superior a 03 (três) meses de validade, não havendo como este Juízo 

identificar que de fato a parte ainda se encontra residindo naquele local. 

Há que se pontuar que tal providência se faz necessária para evitar 

ajuizamento de ações com competência errônea, bem como com o olhar 

volvido a uma melhor prestação jurisdicional aos jurisdicionados, 

resguardando-os de ser alvo de fraudes, tendo em vista o cenário atual 

evidenciado de demandas ajuizadas sem o conhecimento das partes. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO E 

DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECOHECIDA. INDÍCIO DE 

FRAUDE. AÇÃO DE MASSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 

SENTENÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, MANTIDA. Restabelecido o 

benefício da gratuidade judiciária concedida ao autor e revogada 

posteriormente pelo juízo, pois não pode a parte ser prejudicada pela 

atitude despropositada e desrespeitosa de seu procurado. Diante do não 

cumprimento pela parte autora da determinação judicial visando comprovar 

o seu endereço, pelas razões expostas pelo magistrado; bem como para 

juntada de procuração atualizada e com firma reconhecida solicitações 

fáceis de serem cumpridas - impõe-se o indeferimento da peça e, em 

consequência, a extinção da ação pelo art. 485, I, do CPC/15. A Segunda 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1133689/PE, assentou entendimento no 

sentido de que configurada a conduta desidiosa e omissiva no 

cumprimento das exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, deve ser 

indeferida a inicial, sem julgamento de mérito, forma do art. 321, parágrafo 

único do CPC. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70078837275, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,... Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/09/2018). (TJ-RS - AC: 

70078837275 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 

26/09/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/09/2018)” “RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – TELEFONIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM 

REPARAÇÃO DE DANOS. Petição inicial, absolutamente genérica, que não 

afirma nem nega a existência de relação jurídica com a requerida, apenas 

indicando que o apontamento do nome do autor aos órgãos de proteção 

ao crédito foi ilegítima, porque não precedida de notificação prévia. 

Determinação de emenda da petição inicial para que o autor a instruísse 

com comprovante atualizado de seu endereço. Tergiversação quanto ao 

cumprimento da decisão. Petição inicial então indeferida. Pretensão 

recursal de reforma da sentença, sem, porém, esclarecer o motivo pelo 

qual deixou de atender ao comando judicial. Inviabilidade do acolhimento. 

Petição inicial inepta, porque não instruída com os documentos essenciais 

ao deslinde da causa. Indeferimento da petição inicial. Sentença mantida. 

Recurso de apelação não provido com observação de que, baixados os 

autos, cumpre ao juízo "a quo" inquirir pessoalmente o autor da causa 

para que informe se detém conhecimento da demanda e o motivo pelo qual 

se negou a atender ao comando judicial, de modo a refrear eventual 

utilização do processo como meio de fraude processual. (TJ-SP 

10629662020168260002 SP 1062966-20.2016.8.26.0002, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 17/04/2018, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2018)” Assim, munida do poder 

geral de cautela, 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, sob pena de indeferimento. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 06 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: 1004021-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS JANUARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1004021-25.2019.8.11.0011. REQUERENTE: OZEIAS JANUARIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, atendido 

o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a 

autora não acostou aos autos todos os documentos necessários para o 

prosseguimento do feito. Assim, considerando que o exequente mesmo 

intimado, quedou-se silente (id nº 28913178), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. Sem custas. P.R.I.C. 

Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Mirassol D’Oeste-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002440-72.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/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 MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002440-72.2019.8.11.0011. REQUERENTE: ERASMO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. 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 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, 06 

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: 1003620-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003620-26.2019.8.11.0011. REQUERENTE: LUIS ALBERTO DA COSTA 
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GUERRA REQUERIDO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. 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, 06 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 25/05/2017: 

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: 1001723-94.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE MATOS CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO INTERAMERICANO ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EDUCACIONAL LTDA - ME (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. 28928114. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 06 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000121-97.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GOLONI & GOLONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO PEREIRA LEAL OAB - MT23086/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE BELCHIOR DA SILVA (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. 28934602. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 06 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-89.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GONCALVES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASTELAO SUPERMERCADO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010340-89.2016.8.11.0011. REQUERENTE: FERNANDA GONCALVES DE 

BARROS REQUERIDO: CASTELAO SUPERMERCADO LTDA Vistos. A 

despeito da manifestação da exequente de id nº 28527595, não há 

contradições ou qualquer incongruência entre as decisões outrora 

proferidas por este Juízo, tampouco qualquer anseio de causar-se 

insegurança jurídica, uma vez que, fora reconhecido que o crédito do 

autor se tratava de crédito extraconcursal, que não se sujeita ao plano de 

recuperação (id nº 19641295), entretanto, não é cabível medidas 

constritivas ou outras similares ainda que no caso dos autos, eis que tais 

medidas são exclusivas do Juízo Universal da recuperação. Explico. Ainda 

que seja cabível o prosseguimento da execução da sentença, tal sorte 

não paira sobre os atos de constrição, conquanto tenham que ser 

realizados pelo Juízo Universal da recuperação, cabendo tão somente a 

este Juízo a intimação da executada para pagamento voluntário, sob pena 

de incidir na multa prevista no art., 523, do CPC, e, na sua inércia, 

comunicar ao Juízo Universal. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Pretendem os 

exequentes a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora e 

suspendeu o processo, determinando que os credores se habilitem na 

recuperação judicial da parte agravada. Ocorre que o crédito que os 

agravantes visam executar não está sujeito ao plano de recuperação 

judicial, visto que o trânsito em julgado da sentença que constituiu o título 

executivo ocorreu após o pedido de recuperação deduzido pela parte 

agravada. Sendo assim, não há falar em extinção do feito, no qual deve 

ter regular prosseguimento; todavia, razão não assiste aos agravantes 

quanto ao pedido de realização de penhora. Isso porque os atos de 

constrição competem ao juízo da recuperação, cabendo a expedição de 

ofício àquele juízo a fim de que seja comunicada a necessidade de 

pagamento do crédito. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70077588028, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 27/09/2018)” Não obstante, é cediço que é possível 

levantamento de valores eventualmente pagos ou cosntritos, desde que já 

vinculado nos autos anteriormente ao plano de recuperação judicial. 

Nesse sentido, fora aplicado o entendimento acima explanado nos casos 

da empresa OI, vejamos: “Com a aprovação do plano de recuperação 

judicial do Grupo OI, permanece inalterada a decisão deste Juízo, 

confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos 

do AI 0034576-58.2016.8.19.0000, que permitiu a expedição de alvarás 

para liberação de valores espontaneamente depositados pelas 

Recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de 

pagamento dos credores, bem como os valores depositados antes da 

referida data em execuções nas quais tenha havido preclusão ou trânsito 

em julgado de sentença de embargos à execução ou da decisão final de 

impugnação ao cumprimento de sentença”.[1] Contudo, tal não é o caso 

dos autos, uma vez que a constrição ocorrera em 04/12/2018, ao passo 

que o plano de recuperação fora homologado na data de 01/09/2017, ou 

seja, o bloqueio é posterior à recuperação, o que não é permitido, de modo 

que o recebimento pelo exequente fora indevido, motivo pelo qual 

MANTENHO a decisão outrora prolatada. Entretanto, considerando as 

razões aduzidas pela exequente de sua incapacidade financeira, 

oportunidade em que fez proposta de parcelamento do valor, DETERMINO 

a intimação da executada para manifestar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 06 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003695-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT12079-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 MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1003695-65.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FLAVIA MARZOCHI TEIXEIRA 

LOPES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Considerando o teor do petitório da demandada 

vertido em id nº 28836314, DETERMINO a intimação da requerente para 

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

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 6 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000042-21.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DIAS FERREIRA OAB - MT25088/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MARA DE MELO LESO (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. 28916368. Para constar lavrei a presente. 

Mirassol D’Oeste, 06 de fevereiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010889-12.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CUSTODIO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CHAVES CARNEIRO NEUMANN HAMMES OAB - MT0010650A 

(ADVOGADO(A))

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL BRASILIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

de Id. 28916566, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §3º da R. Decisão de Id. 27497620 Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 06 de fevereiro de 2020. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000364-12.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LIDINEI DE MELO LESO (TESTEMUNHA)

FRANCISCO GONCALVES (REQUERENTE)

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:

JOSÉ FLAVIO FERRAZ FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

B. R. V. MOREIRA - ME (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que o litisdenunciado apresentou resposta de Id. 

27670376, dentro do prazo, INTIME-SE a autora para manifestação, no 

prazo legal., nos termos da R. Decisão de Id. 27127281 Para constar lavrei 

a presente. Mirassol D’Oeste, 06 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001852-65.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1001852-65.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: RAFAEL ALMEIDA 

TAMANDARE NOVAES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Dispensado o relatório, atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

Tendo em vista que já fora procedido o levantamento do alvará expedido 

nos autos em favor da autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, 

conforme atesta certidão de ID 28914385, tem-se que fora satisfeita a 

presente execução. Como de conhecimento, as causas de extinção dos 

feitos executivos estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo 

certo que a referida extinção somente produzirá efeito quando for 

declarada por sentença. No caso dos autos, vê-se que houve o 

cumprimento da obrigação e, via de consequência, a extinção da 

execução por pronunciamento judicial que declare tal situação. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento pelo 

executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’oeste/MT, 06 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.: 272384 Nr: 3047-05.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - 

OAB:25244/O

 Ministério Público: Insisto na oitiva da testemunha de acusação faltante.

 Defesa: Sem requerimentos a serem apresentados na audiência.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM Juiz proferiu o seguinte:

 Aguarde-se a juntada do laudo psicológico do menor G. da S. R..

 Após a apresentação do laudo psicológico, retornem os autos conclusos 

para designação de nova data de audiência.

 Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272384 Nr: 3047-05.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24.919, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - 

OAB:25244/O

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Aguarde-se a realização de audiência de instrução e julgamento.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272598 Nr: 3167-48.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Marcílio Alves, Edimar Reino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 Pelo Ministério Público: O MPE requer vista dos autos para atualização do 

endereço das testemunhas não localizadas.

 Pelo defesa: A defesa reitera o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado às fls. 96/98.

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM Juiz proferiu o seguinte:

 Defiro o pedido apresentado pelo Ministério Público.

 Encaminhem-se os autos para aquela instituição quando poderá, 

inclusive, quanto a reiteração do pedido de revogação da prisão 
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preventiva.

 Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002431-79.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO ROSA GUIMARAES FILHO (REQUERENTE)

CASA SARDANHA DE ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA OAB - PR23905 (ADVOGADO(A))

MARCELA RODRIGUES MONTALVAO OAB - PR25354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI MARIA MARASCHIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1002431-79.2019.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência, REITERANDO O PEDIDO DE PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA 

CONFORME ID 26638488, sob pena de devolução da carta precatória à 

Comarca de Origem sem cumprimento. ANA RITA CORDENONSI 

BUCHMANN Gestora de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002439-56.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILCEIA CARNIATTO GARCIA (REQUERIDO)

JOSIANE DIAS BALAN (REQUERIDO)

HUGO HENRIQUE GARCIA (REQUERIDO)

RUI CESAR COSTA BALAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Exequente, na pessoa de seu advogado, para que fique 

ciente da certidão de ID 27038839, requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Nova Mutum,6 de fevereiro de 2020. ANA 

RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001198-96.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANDAIR MORAIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ BORSATO (REQUERIDO)

MAURICIO AGOSTINHO BORSATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001198-96.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: VANDAIR MORAIS DE LIMA REQUERIDO: MAURICIO 

AGOSTINHO BORSATO, MAURO LUIZ BORSATO Vistos etc. Diante da 

decisão de id. 23012198, remeta-se a carta precatória para a comarca de 

Nova Mutum/MT, ante o caráter itinerante da missiva. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 13 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 25034 Nr: 21-66.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Luciani Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defer Comércio e Repres. Agrícolas Ltda, 

Vanderlei Miskalo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução 

proposta pela Sementes Luciani Ltda em desfavor de Defer Comércio e 

Representação Agrícolas Ltda e Vanderlei Miskalo com fundamento no art. 

487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de:DECLARAR 

prescrito o crédito executado, a teor do art. 206, § 5°, I, do Código 

Civil.Incabíveis honorários, e eventuais custas finais pela parte 

Exequente.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 1595 Nr: 71-34.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jabur Pneus S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Kurek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Ricardo de Alcantara - 

OAB:MT/4.922, Victor Pereira da Silva - OAB:10424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anélio Aparecido Tosta - 

OAB:MT/4.855

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução 

proposta pela Jabur Pneus S.A. em desfavor de Dorival Kurek com 

fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins 

de:DECLARAR prescrito o crédito executado, a teor do art. 206, § 5°, I, do 

Código Civil.Incabíveis honorários, e eventuais custas finais pela parte 

Exequente.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 1927 Nr: 1606-80.2004.811.0086

 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: Copacel S/A Comercial Paranaense de Cereais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Cossetin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Costa de Souza - 

OAB:3.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução 

proposta pela Copacel S.A. Comercial Paranaense de Cereais em 

desfavor de Vicente Cossetin com fundamento no art. 487, inciso II, do 

Código de Processo Civil, para fins de:DECLARAR prescrito o crédito 

executado, a teor do art. 206, § 5°, I, do Código Civil.Incabíveis honorários, 

e eventuais custas finais pela parte Exequente.Após o trânsito em julgado 

desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 2002 Nr: 1434-41.2004.811.0086

 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
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 PARTE AUTORA: Copacel S/A Comercial Paranaense de Cereais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Deisi Zanette Castelan, Espólio de 

Paulo Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Costa de Souza - 

OAB:3.328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução 

proposta pela Copacel S/A Comercial Paranaense de Cereais em desfavor 

de Sandra Deise Zanete Castelan e Espólio de Paulo Castelan com 

fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins 

de:DECLARAR prescrito o crédito executado, a teor do art. 206, § 5°, I, do 

Código Civil.Incabíveis honorários, e eventuais custas finais pela parte 

Exequente.Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das 

providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as 

necessárias anotações.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 7214 Nr: 25-06.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Rosário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faccio & Cia Ltda., Pedro Faccio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Gomes de Santana - 

OAB:5384, João Gomes de Santana - OAB:5384/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:MT 3.500-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução 

proposta pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de Faccio & Cia Ltda e 

Pedro Faccio com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil, para fins de:DECLARAR prescrito o crédito executado, a teor do art. 

206, § 5°, I, do Código Civil.Incabíveis honorários, e eventuais custas finais 

pela parte Exequente.Após o trânsito em julgado desta sentença e 

cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, 

f a z e n d o - s e  a s  n e c e s s á r i a s  a n o t a ç õ e s . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86876 Nr: 3014-23.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:MT 

20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson do Carmos Assis - 

OAB:PR 4.680, Thaysa Lalli Ribeirete - OAB:PR 61.459

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94614 Nr: 2798-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cimi e Albuquerque Ltda ME, Leopoldo 

Atamantchuk Albuquerque

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para responder 

aos embargos monitórios de fls. ?????, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 702, §5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53290 Nr: 3485-78.2011.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Giumbelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:1

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.213 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da carta precatória devolvida sem cumprimento e 

juntada às fls. 163/167, requerendo o que entender de direito no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 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.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002608-43.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILSI BESCOW SCHENKEL (INVENTARIANTE)

GENECI SCHENKEL (REQUERENTE)

SERENITA SCHENKEL (REQUERENTE)

OSCAR ADAIR SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

MATHEUS TAVARES OAB - MT27095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMERIO AUGUSTO SCHENKEL (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte Autora, por seu(s) advogado(s), para 

apresentar endereço do herdeiro H.H.S.DA S., a fim de viabilizar o 

cumprimento da decisão ID. 25532337, uma vez que os demais herdeiros 

possuem procuração nos autos. Nova Mutum,6 de fevereiro de 2020. 

CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA Gestora de Secretaria
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001430-59.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. S. R. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PANTALEAO CHIORATTO OAB - MT6481-O 

(ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA PANTALEAO SOUZA OAB - 707.549.001-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. A. R. (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001430-59.2019.8.11.0086 

Partes: E. P. S. R. - ADVOGADO DO(A) RECONVINTE: ROSANGELA 

PANTALEAO CHIORATTO - MT6481-O, X PAULO ROBERTO ALVES 

REZENDE - ADVOGADO DO(A) RECONVINDO: TELMA RACHEL CANDIL - 

MT10292-A Assunto: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) Nos 

termos da legislação vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 

1.209 da CNGC, considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) 

apresentada(s), IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA 

PARA IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus 

advogados, para, querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76641 Nr: 268-22.2014.811.0086

 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: Jelian Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Gregório L. Júnior

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

 Em virtude da ausência justificada da Defensoria Pública a este ato, 

redesigno a audiência de instrução anteriormente designada para o dia 

06/02/2020, às 16h00min.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 8346 Nr: 64-03.1999.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrofel Comércio de Produtos Agrícolas Ferrarin Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clécio Kohler Barcellos, Pompílio Goulart 

Barcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivani Pereira Silva - OAB:MT 

10.235, Mario Eduardo Hoff da Silva - OAB:6179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Tendo em vista o teor da decisão monocrática proferida no agravo de 

instrumento n°. 1019239-29.2019.811.0000, proceda-se à consulta de 

bens dos executados pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 

Imóveis – CNIB, tomando-se por base o CPF de ambos (611.285.700-68 e 

119.716.810-91).

Após o resultado da pesquisa, intime-se a exequente para requerer o 

prosseguimento da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31329 Nr: 8-43.1994.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial - Filial Nova Mutum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davino Mariani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, EDUARDO TOMIO KANAOKA OKUZONO - OAB:43267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Cristiane Heck 

Lazarini Faxo - OAB:59.455/RS, Nevio Manfio - OAB:4.390-A/MT

 Vistos.

Considerando a notícia trazida pela exequente às fls. 648/650, de que o 

executado não teria adimplido o acordo celebrado na sua integralidade, 

intime-se o executado para efetuar o pagamento do valor remanescente 

no prazo de 03 (três) dias, em analogia ao disposto no artigo 827, § 1°, do 

CPC, sob pena de prosseguimento da execução.

Decorrido o prazo sem que o pagamento seja noticiado, intime-se a 

exequente para requerer o prosseguimento dos atos executórios, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96481 Nr: 4065-35.2016.811.0086

 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: Bruno Rocha Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Galleti, Gentil Luiz Galleti, 

Anderson Gentil Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na exordial, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil e, por 

consequência, DECLARO RESOLVIDO o contrato particular de compra e 

venda com reserva de domínio firmado por Bruno Rocha Brugnolo e Maria 

de Fátima Galleti, tendo como avalistas Gentil Luiz Galleti e Anderson Gentil 

Galleti de fls. 139/143 retornando as partes ao status quo ante, em 

decorrência da inadimplência dos requeridos, para fins de:i.CONDENAR os 

requeridos ao pagamento dos valores pactuados na cláusula quarta, 

parágrafo 2º, do contrato jungido às fls. 139/143, a título de locação pelos 

bens pelo período de posse exercido, qual seja, a importância de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) por cada safra de soja e R$ 8.000,00 (oito mil 

reais) por cada safra de milho; ii.CONDENAR os requeridos ao pagamento 

da multa compensatória no importe de 20% sobre o valor total do contrato, 

a saber R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme previsão da 

cláusula quinta do contrato entabulado entre as partes; Condeno os 

requeridos de forma solidária ao pagamento das custas, taxas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor da condenação, em conformidade com o § 2º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97335 Nr: 4661-19.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar a respeito da tentativa infrutífera 

de bloqueio de veículos e de valores, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de suspensão e arquivamento da execução.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti
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 Cod. Proc.: 103413 Nr: 2392-70.2017.811.0086

 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: Itau Seguros de Auto e Residencia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P O TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME, 

ELOI DARCI PILZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Souza Gomes - 

OAB:247926, Guilherme Pinheiro de Figueiredo Dias - OAB:412729, 

Jose Carlos Van Cleef de Almeida Santos - OAB:SP 273.843, 

Leandro Stoianov Giuntoli Murakami - OAB:373568, Marina Pepe 

Ribeiro Barbosa - OAB:332422, Michaelis da Silva Oliveira - 

OAB:342.040/SP, Paulo Fernando Lopes de Almeida - OAB:305877, 

Renata Cristina Pastorino Guimarães Ribeiro - OAB:OAB/SP 

197.485, Ronaldo de Matos - OAB:231677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS 

proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face de P O 

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME e ELOI DARCI PILZ, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Às fls. 116/121, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 116/121, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Por sua vez, suspenda-se o feito, na forma requerida, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo concedido para pagamento, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 2148-83.2013.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitalino Bonini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

De proêmio, remetam-se os autos à Advocacia Geral da União para que 

informe se possui interesse no feito.

Em seguida, após o retorno dos autos, certifique-se acerca do decurso de 

prazo para todos os requeridos, confinantes e demais interessados 

apresentarem contestação.

Após, intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a impugnação 

ao valor da causa apresentada pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM às fls. 

155/156, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110203 Nr: 6058-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Rachid Jaudy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 330, 

inciso IV, c/c artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito.Não tendo havido a triangularização da relação 

processual, não há que se falar em condenação da parte autora ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.No mais, condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais, as quais já foram 

recolhidas anteriormente.Transitada em julgado esta, arquivem-se estes 

autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113785 Nr: 641-14.2018.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO GIACOMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sipal Indústria e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antônio - OAB:31.149/PR

 Vistos. Cuida-se de embargos à execução opostos pelo embargante 

JOÃO PAULO GIACOMELLI, em face da embargada SIPAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, todos já qualificados nos autos. No bojo da exordial, o 

embargante alega que teria celebrado contrato de compra e venda de 

10.000 (dez mil) sacas de milho em grãos, atuando o embargante como 

vendedor. No referido contrato foi estabelecida uma multa de 40% 

(quarenta por cento) em caso de inadimplemento, a incidir sobre o volume 

não entregue. É o relatório. Fundamento e decido. Logo, não restam 

evidenciados os requisitos da tutela provisória, seja ela de urgência ou de 

evidência, para ensejar a suspensão da execução. Nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. Para a 

concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução impõe-se a 

garantia do juízo e a presença de requisitos análogos aos da concessão 

de tutelas provisórias (CPC, artigo 919, §1º, do CPC/2015). In casu, os 

documentos dos autos não respaldam a arguição de nulidade da citação, 

restando fragilizada também, por consequência, a alegação de prescrição. 

Embargos do devedor recebidos sem atribuição de efeito suspensivo. 

NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70078332392, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 30/08/2018) 

Por isso, INDEFIRO o pedido para atribuição de efeito suspensivo à 

execução, considerando a ausência dos requisitos apontados pelo artigo 

919, § 1º, do CPC. Intime-se a embargada para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando as provas que porventura desejar produzir, nos 

termos do artigo 920, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, 

devolvam-se os autos conclusos para análise da possibilidade de 

julgamento antecipado do pedido ou designação de audiência, consoante 

disposição do artigo 920 do Código Processual Civil. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80849 Nr: 3919-62.2014.811.0086

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Rocha Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Galleti, Gentil Luiz Galleti, 

Anderson Gentil Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONFIRMAR a medida cautelar de sequestro e, por 

consequência, CONVERTER O SEQUESTRO E BUSCA E APREENSÃO 

EFETIVADOS EM PENHORA, visto que os bens já estão depositados em 

mãos do requerente.Condeno os requeridos, solidariamente, ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% do valor da condenação, atenta aos parâmetros do artigo 
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85, §2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

traslade-se cópia destes autos aos autos de nº 4065-35.2016.811.0086 – 

Código 96481 em apenso e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79470 Nr: 2656-92.2014.811.0086

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDdA, MFAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAdS, JSA, SLdSD, F(NdEdSPedC, BACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420, Fernando Cesar Zandonadi - OAB:5736, Malu 

Macedo Mallmann - OAB:MT 21.511/O, Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar as partes Requeridas BRADESCO AUTO /RE 

COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LIDER, por seus advogados, 

para apresentar Alegações Finais na forma de Memoriais, no prazo de 10 

(dez) dias, a teor do artigo 364, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53265 Nr: 775-51.2012.811.0086

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Ademir Sandri, Leci de Fátima Bertoldo Sandri, 

Elisa Marlene Bertoldo Luccini, Jorge Luccini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cargill Agrícola S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Prandine Moleiro - 

OAB:14911-B/MT, Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:5767/MT, Judson Gomes da Silva Bastos - OAB:MT 

8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 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/recorrida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49293 Nr: 378-26.2011.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Maite Martina Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 Vistos. Concedo o prazo de cinco dias para juntada de atestado médico e 

comprovante de endereço pela parte requerida. Após a realização do 

estudo psicossocial na residência da requerida e juntada do respectivo 

atestado médico, voltem os autos conclusos para redesignação da 

audiência de instrução. Saem os presentes intimados. Cumpra-se,

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-14.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARZINOTTO DORILEO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DASA SAT - MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

JOSE CARLOS DAVANSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000215-14.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:CLARA 

MARZINOTTO DORILEO PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR POLO PASSIVO: JOSE 

CARLOS DAVANSO 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: 25/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000221-21.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000221-21.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:SELMA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000222-06.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ROSENDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000222-06.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:JAILSON 

ROSENDO GOMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação Data: 25/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

. CUIABÁ, 6 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: 1003171-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BIFF E SILVA LTDA - ME (REQUERENTE)

JULIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1003171-71.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JULIANE DA SILVA, BIFF E SILVA LTDA - ME REQUERIDO: 

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 
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meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. Não verifico 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 o 

avanço e análise da controvérsia apresentada. Cuida-se de Ação de 

Repetição de Indébito c.c. Indenizatória Por Danos Morais proposta por 

Juliane da Silva e Biff e Silva Ltda.-ME em desfavor de Três Comércio de 

Publicações Ltda. Relata a primeira Reclamante que fora abordada por um 

representante da Requerida, o qual lhe ofereceu como brinde uma mala de 

viagem mediante assinatura de revistas. Com intuito de receber o brinde, a 

Reclamante firmou contrato com a Reclamada de um plano anual pelas 

revistas Menu, Planeta e Runner’s W em 12 (doze) parcelas mensais de 

R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos) a serem debitadas 

no cartão de crédito da segunda Reclamante. Aduz, entretanto, que 

embora tenha havido o lançamento das parcelas mês a mês, as revistas 

nunca foram entregues, e mais, houve cobranças não autorizadas de 

mais 10 (dez) parcelas de R$ 59,90, outras 10 (dez) parcelas de 59,90 e 

mais 3 (três) parcelas de R$ 202,00. Por estas razões, propuseram a 

presente ação pleiteando repetição de indébito e indenização por danos 

morais. Em sede de contestação a Reclamada tergiversa para o quanto 

exposto na inicial, alegando que não firma contrato com clientes por meio 

telefônico, bem como que terceiros tem aplicado golpes em seu nome, se 

opondo aos pedidos indenizatórios. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste às 

Reclamantes posto que comprovaram a aquisição das revistas, o efetivo 

pagamento e as cobranças indevidas. Assim, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Com a contestação não veio qualquer prova capaz de eximir a Reclamada 

da responsabilidade que lhe sobrevém, muito pelo contrário, posto que não 

comprovou a efetiva entrega das revistas, mesmo diante do integral 

pagamento da assinatura. Ademais, não subsiste a alegação de ardil 

perpetrado por falsários, tendo em vista que as Reclamantes firmaram 

contrato com a Reclamada no aeroporto, inclusive com recebimento de 

brinde, e não por telefone, com alega a Reclamada. Desta forma, sem a 

prova essencial do cumprimento do contrato e de alguma excludente 

capaz de afastar a sua responsabilidade, por se tratar de negócio sujeito 

aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, entende-se a 

responsabilidade objetiva. Ensina Cláudia Lima Marques: "O método 

escolhido pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor foi positivar 

um novo dever legal para o fornecedor, um dever anexo, um dever de 

qualidade, como ensina Benjamin (Comentários, pág 39). Se a teoria da 

qualidade se concentra no objeto da prestação contratual (produto ou 

serviço) é porque visualiza o resultado da atividade dos fornecedores de 

modo a imputar-lhes objetivamente o dever de qualidade dos produtos que 

ajudam a colocar no mercado" (Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno 

Miragem, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, 2006).” Deste modo, 

não existindo nos autos nenhuma comprovação dos fatos alegados pela 

Reclamada bem como, não comprovada existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito das Reclamantes, resta configurado o 

dano e o dever de indenizar. Vejamos um julgado neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS 

ADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO CONTRATADO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER VALOR ARBITRADO. - A 

relação jurídica existente entre as partes litigantes é tipicamente de 

consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide. 

Assim, a responsabilidade é objetiva, prevista no art. 14 do CDC. - 

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na não 

entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, a fornecedora deve 

responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a 

assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção 

de sua responsabilidade no que diz respeito à entrega do produto. - Os 

fatos narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor 

do diaadia. Ao contrário, os fatos relatados configuram um grave 

desrespeito para com o consumidor que, repita-se, ficou meses impedido 

de premiar os seus clientes com as mercadorias compradas na empresa 

ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da espera da entrega dos 

produtos. - O valor da indenização deve ser fixado com prudência, 

segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

apto a reparar, adequadamente, o dano suportado pelo ofendido, 

servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere a conduta 

ilícita. (TJ-MG - AC: 10079100140478001 MG, Relator: Evandro Lopes da 

Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/02/2014, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2014). (g.n.). Dúvida não há 

de que restaram violados direitos da personalidade da Reclamante, que 

faz jus a uma compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, 

visto que se sujeitou a um completo descaso por parte da Reclamada. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa feita, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das Reclamantes, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Quanto ao pedido de repetição de indébito, igualmente 

restaram comprovados os pagamentos, desta forma, cabe a restituição 

dos valores lançados tanto pelas revistas não entregues quanto pelas 

demais assinaturas cobradas de forma indevida, nos termos de parágrafo 

único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de 

CONDENAR a Reclamada à repetição do indébito no valor de R$ 5.030,80 

(cinco mil e trinta reais e oitenta centavos) em favor das Reclamantes, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar às Reclamantes 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, a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto 

este projeto de sentença a Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 18 de 

dezembro de 2019 ANA HELENA ALVES PORCEL RONKOSKI Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-52.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINETE DAS NEVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (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. 

8010418-52.2016.8.11.0086 Valor da causa: R$ 880,00 ESPÉCIE: [DIREITO 

DO CONSUMIDOR, Bancários]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ROSINETE DAS NEVES LEMES 

Endereço: Rua RUA DAS INURAMAS 8 N, Q 27, QUERUBIM, NOVA 

MUTUM, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A POLO 

PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: Acesso CIDADE DE 

DEUS, S/N, PREDIO CINZA, 1º ANDAR, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06000-001 ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

MT0022246S Senhor(a): ROSINETE DAS NEVES LEMES 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, 6 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: 1000825-16.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACIEL DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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. 

1000825-16.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 20.166,87 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JACIEL DOS 

SANTOS COSTA Endereço: RUA COQUEIROS, 1944, RES. VITORIA, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, 

ANDAR 15, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT14992-S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

26436626 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, 

6 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: 1000799-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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. 

1000799-18.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.870,87 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JOSE CICERO 

LIMA DA SILVA Endereço: AV DAS GARÇAS, 487, LT 86, JARDIM I, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - MT16625-O POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO BRADESCARD S.A Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 585, 

ANDAR 15, ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT14992-S Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

26436602 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, 

6 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 
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o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIANE APARECIDA CAMPOS, 

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. .

Sentença: Autos nº 3216-20.2013.811.0086Código 77667Vistos.O 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de FABIO JUNIOR DIAS COSTA; JOSIANE APARECIDA CAMPOS, e JUNIOR 

CEZAR DE ARRUDA, todos devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe, dando os dois primeiros como incursos nas penas 

dos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06 e anexo I da Portaria 

344/1999 da ANVISA, em concurso material com o artigo 12 da Lei 

10.826/03, e o último como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35 

da Lei 11.343/06 e anexo I da Portaria 344/1999 da ANVISA, em concurso 

material com o artigo 12 da Lei 10.826/03 e ainda com o artigo 307, caput 

do CP, porque no dia 30/10/2013, no período vespertino, em uma 

residência localizada no Sítio Bela Vista, Gleba Caeté, em Diamantino, os 

denunciados mantinham em depósito 05 cinco porções de maconha, 

pesando aproximadamente 60 gramas.Além disso, desde há três meses 

antes desses fatos os três denunciados se associaram para praticar o 

crime de tráfico de drogas, sendo que o denunciado Fábio era o gerente 

do sítio, onde mantinha as drogas que transportava e adquiria para a 

distribuição entre usuários de Diamantino, ao passo em que Josiane e 

Junior Cezar tinham a função de caseiros do sítio, com a função de vigiar 

o local onde as drogas ficavam armazenadas para futura 

distribuição.Ainda, no dia 30/10/2013, os denunciados Josiane e Junior 

Cezar possuíam e mantinham sob guarda no interior da residência 

localizada no Sítio Bela Vista, uma arma espingarda cartucheira calibre 12; 

07 cartuchos calibres 12, 02 dos quais intactos; 02 cartuchos calibre 20 

intactos; 01 cartucho calibre 36 deflagrado; 14 (quatorze) munições 

calibre 38 intactas; e 10(dez) munições calibre 32 intactas.Por fim, durante 

toda a fase investigativa, o denunciado Junior Cezar de Arruda atribui-se 

identidade falsa, dizendo se chamar “Paulo Cezar da Silva”, visando obter 

vantagem própria para não ser identificado criminalmente. Narra a 

denúncia que, em investigações realizadas em outro Inquérito conduzido 

pela Delegacia de Diamantino, verificou-se que o denunciado Fábio, era um 

influente distribuidor de drogas naquela cidade e em municípios vizinhos, 

razão pela qual a autoridade policial de Diamantino representou pela busca 

e apreensão domiciliarem duas residências identificadas como sendo de 

Fábio, entre elas o sítio Bela Vista.Com a autorização judicial, policiais civis 

foram ao sítio para o cumprimento do mandado, oportunidade em que 

encontraram Josiane e Junior, contratados por Fabio, no local, mantendo 

em depósito dentro da gaveta de uma cômoda localizada no quarto do 

casal, uma porção de maconha, outra porção nas vestes da denunciada 

Josiane, e mais três porções no quintal da residência. Além disso, 

encontraram na cozinha, sacolas recortadas e uma balança de 

precisão.Ainda durante as diligências foram encontradas, as armas e as 

munições. Segundo Junior mencionou, tais objetos já existiam no sítio 

quando ele e Josiane chegaram lá, de onde se inferiria que a posse e 

propriedade do material bélico era de Fábio, ao passo que Junior e Josiane 

os mantinham sob guarda.Josiane e Junior foram presos em flagrante, 

oportunidade em que Junior identificou-se falsamente como Paulo Cesar 

Silva, com o objetivo de esconder seus antecedentes criminais, já que 

existia mandado de prisão em aberto contra ele. As prisões de Josiane e 

Junior foram inicialmente homologadas, mas lhes foi concedida a liberdade 

provisória (fls. 66). Contudo, diante da informação de que Junior 

identificou-se falsamente, sua prisão preventiva foi decretada (fls. 33).A 

ação penal foi inicialmente distribuída perante a 1ª Vara de 

Diamantino.Determinada a notificação dos denunciados para oferecerem 

defesa preliminar, a defesa do réu Fábio Junior Dias Costa requereu que 

fosse juntado aos autos cópia da cautelar de interceptação telefônica 

deferida contra esse acusado, o que foi deferido às fls. 123/125, estando 

as cópias do procedimento acostadas às fls. 185/267.Os denunciados 

foram pessoalmente notificados (fls. 158 e 169-vº).O denunciado Fábio 

ofereceu defesa preliminar às fls. 272/274, e também arguiu exceção de 

incompetência do Juízo de Diamantino, que acolhendo a exceção, declinou 

da competência daquele juízo em favor deste, entendendo-o prevento, em 

razão de este Juízo ter deferido a quebra do sigilo telefônico do réu Fábio 

Junior Dias Costa (autos 317-15.2014.811.0005).Ao receber os autos, 

este Juízo suscitou conflito negativo de competência ao Tribunal de 

Justiça (fls. 286/289), que foi julgado improcedente, dando como 

competente para o julgamento da ação este Juízo suscitante (fls. 

332/336).A Defesa de Fábio ainda arguiu exceção de litispendência que 

foi julgada improcedente (fls. 357/358).Os réus Junior Cezar de Arruda e 

Josiane Aparecida Campos ofereceram defesa preliminar às fls. 360.Às 

fls. 377/378, foi acolhido pedido de relaxamento da prisão de Junior Cezar 

de Arruda e o respectivo alvará de soltura foi cumprido em 15/04/2015 

(fls. 481).Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas Vanessa 

Aguiar da Cunha Garcez; Ivo Jesus do Carmo Filho; José Barbosa Trajano; 

Fernando Ruela dos Santos (fls. 411/415); Márcio Rossi e Luis Gonçalo 

dos Reis (fls. 445/448); o réu Junior Cezar foi interrogado às fls. 472/477; 

e o réu Fábio Junior Dias Costa às fls. 517/519.A ré Josiane não 

compareceu à audiência destinada ao seu interrogatório, apesar de 

intimada pessoalmente, e nem justificou sua ausência (fls. 529 e 533).O 

Ministério Público ofereceu alegações finais às fls. 535/541, postulando 

pela parcial procedência da denúncia, com a condenação dos réus 

Josiane Aparecida Campos nas penas do artigo 33, caput da Lei 

11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, e do réu Junior Cezar de Arruda nas 

penas dos artigos33, caput da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03 e 307 

do Código Penal, e pela absolvição de ambos quanto à acusação pelo 

crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 e bem como pela absolvição do réu 

Fabio Junior Dias da Costa de todas as acusações que lhe foram 

imputadas, alegando falta de provas para tais condenações.A Defesa do 

réu Fábio Junior Dias da Costa se manifestou pela sua total absolvição 

(fls. 547/548), sob os mesmos argumentos do Parquet.Finalmente, a 

Defesa dos réus Josiane Aparecida Campos e Junior Cezar de Arruda, 

ofereceu suas alegações finais às fls. 553/566, postulando pela 

absolvição de ambos os réus das acusações da prática do crime previsto 

pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, ao argumento de que o Juízo estaria 

adstrito ao pleito absolutório do Parquet e porque não haveria provas 

suficientes para a condenação; requereu a absolvição do réu Junior 

Cezar quanto à prática do crime de tráfico, ao argumento de que a droga 

apreendida pertencia a corré Josiane, e era destinada ao consumo dela 

própria, razão pela qual requereu que a conduta imputada a ela seja 

desclassificada para aquela prevista pelo artigo 28 da mesma Lei. 

Requereu ainda que em caso de condenação pelo crime de tráfico seja 

aplicado a ambos a causa de diminuição prevista pelo §4º do artigo 33, e 

que a ré Josiane seja absolvida quanto ao crime de posse de arma e 
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munições, já que se trata de crime de mão própria que foi confessado pelo 

corréu Junior, a quem deve ser reconhecida a atenuante respectiva em 

razão desse crime. É o relato necessário.Decido. Compulsando os autos, 

verifico que não houve o recebimento formal da denúncia. No entanto, 

considerando que após o oferecimento das defesas preliminares e seu 

exame concreto, foi determinada a expedição de cartas precatórias para 

oitiva de testemunhas (todas residentes em outra Comarca), em 

12/05/2014 (fls. 288/289), infere-se o recebimento tácito da inicial 

acusatória, não havendo que se falar, portanto, em nulidade, por total 

ausência de prejuízo.Nesse sentido:TRÁFICO DE DROGAS. 

ADMISSIBILIDADE DO RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. NULIDADE 

DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. CREDIBILIDADE. 

1- O recebimento da denúncia independe de fundamentação e prescinde 

de explicitação, podendo ocorrer até mesmo de forma implícita, de modo 

que, ao se designar AIJ e determinar a citação e a intimação do réu, resta 

implicitamente recebida a denúncia. 2- Vige no sistema processual penal 

pátrio o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 563 

do CPP, de sorte que nenhum ato será declarado nulo se dele não tiver 

decorrido prejuízo para as partes. 3- Os depoimentos de agentes policiais, 

desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, 

constituem prova idônea a sustentar o decreto condenatório. 4- Presentes 

a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes, não há que se falar em absolvição.(TJ-MG - APR: 

10134100028759001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 

Data de Julgamento: 30/06/2015, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 09/07/2015Decreto também formalmente a 

revelia da ré Josiane Aparecida Campos, nos termos do artigo 367 do CPP, 

visto que não compareceu à audiência destinada ao seu interrogatório, a 

despeito de intimada, e não justificou sua ausência.Não havendo outras 

questões processuais a sanar, passo ao exame do mérito.1)Quanto ao 

crime de tráfico de entorpecentesA materialidade do crime está 

demonstrada pelo laudo de exame de constatação preliminar de 

substância entorpecente (fls. 38/39); termo de apreensão de fls. 41, 

relatório policial de fls. 85/92, e laudo pericial de fls. 131/133, que atesta 

que as substâncias apreendidas na casa dos acusados apresentavam 

resultados positivos para a presença de maconha.A autoria que se imputa 

à ré Josiane é inconteste, já que, além de o entorpecente ter sido 

encontrado na casa onde ela morava e parte em suas próprias vestes, ela 

admitiu que essa droga lhe pertencia, embora tenha afirmado que se 

destinava ao seu próprio consumo.Quanto à adequação típica, embora a 

ré não tenha sido flagrada realizando propriamente o comércio de drogas, 

isso é de todo desnecessário para a configuração do crime de tráfico. 

Como se sabe, o artigo 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo múltiplo 

alternativo, contendo nada menos que 18 verbos nucleares, e basta a 

prática de qualquer um deles, para que o delito de tráfico esteja 

caracterizado. Entre essas condutas estão a de "guardar" e "ter em 

depósito". De outro giro, essas mesmas condutas também estão 

elencadas entre os verbos do tipo penal previsto pelo artigo 28 da Lei 

11.343/06. Para diferenciar no caso concreto se tais condutas emolduram 

um ou outro crime é preciso analisar a finalidade do entorpecente que era 

mantido pelo agente. Se a destinação é comercial, tratar-se-á de tráfico; 

se a destinação é o consumo próprio, tratar-se-á de mero uso. E para 

determinar essa destinação, o próprio artigo 28, em seu parágrafo 

segundo aponta alguns critérios a serem analisados: a natureza e 

quantidade da substância apreendida; o local e as condições em que se 

desenvolveu a ação; às circunstâncias sociais e pessoais; bem como à 

conduta e aos antecedentes do agente. No caso em tela, a própria 

quantidade de droga apreendida, quase 60g. (sessenta gramas), por si só 

já é indicativa da prática do crime de tráfico, pois embora não seja muito 

vultosa, sabidamente é muito mais do que simples usuários costumam 

manter para o próprio consumo, ainda mais usuários que não tem qualquer 

tipo de renda, como é o caso da ré, que trabalhava como caseira no sítio 

em troca da moradia e de um sacolão.Não fosse isso, a forma como a 

droga estava acondicionada, repartida em cinco porções, guardadas em 

locais diferentes, inclusive no quintal, dentro de uma lata de leite 

camuflada por folhas, também não é típico de quem está mantendo a droga 

apenas para o próprio consumo. Finalmente, o fato de ter sido apreendida 

balança de precisão e sacolas recortadas, evidenciam claramente que a 

droga mantida pela ré era destinada ao comércio, e não apenas ao seu 

próprio consumo, configurando a prática do crime previsto pelo artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06.Já a autoria que se imputa ao réu Junior Cezar de 

Arrudanão restou suficientemente provada nos autos.Embora seja muito 

pouco crível a versão por ele apresentada de que não sabia da existência 

da droga destinada ao comércio guardada na residência onde morava com 

a ré Josiane, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que 

não basta que o cônjuge ou companheiro tenha conhecimento da 

existência da droga e da sua destinação comercial, mas que ele tenha 

inequivocamente aderido à conduta do companheiro de praticar o tráfico.É 

dizer: para que o companheiro ou esposo do traficante seja condenado 

pela prática do crime de tráfico, é necessário que ele tenha praticado 

ativamente alguma das condutas previstas pelo artigo 33, não bastando 

que tivesse conhecimento ou tolerasse que sua companheira as 

praticasse no lar comum.Isso porque é certo que entre cônjuges ou 

companheiros, consoante disposição expressa do artigo 206 do CPP, não 

é exigível que eles delatem um ao outro, tanto que dispensados do dever 

de testemunhar contra o outro. Ademais, as relações matrimoniais ou de 

união estável, além do vínculo de afeto entre os cônjuges, muitas vezes 

apresentam relações desequilibradas de poder entre eles, que impedem 

que um exija do outro a cessação das práticas criminosas que ocorrem no 

lar conjugal, pelo que não lhes é exigível que impeçam o outro de cometer 

crimes.Nesse sentido, cito:Tráfico de entorpecentes - Concurso de 

pessoas - União estável - Companheiro - Inexigibilidade de conduta 

diversa - Excludente de culpabilidade - Co-autoria inexistente - Art. 206 do 

Código de Processo Penal - Aplicação analógica - Associação para o 

tráfico de entorpecentes - Absolvição de co-réu - Ausência de elemento 

constitutivo - Crime não caracterizado - Materialidade - Autoria - Valoração 

da prova - Condenação - Circunstâncias judiciais - Culpabilidade - Fixação 

da pena - Critério - Crime hediondo - Pena restritiva de direitos - Prestação 

de serviços à comunidade - Prestação pecuniária - Possibilidade Ementa: 

Penal. Tráfico de entorpecentes. Consentir na utilização de local de que 

tem posse para o tráfico. Art. 12, § 2º, II, da Lei nº 6.368/76. União estável. 

Ausência de prova do envolvimento do réu, amásio do agente acusado, 

com o tráfico de drogas. Inexigibilidade de conduta diversa. Absolvição. 

Recurso provido. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação 

mantida. Delito de associação para o tráfico. Absolvição. Necessidade. 

Dosimetria da pena. Redução da pena. Substituição. Possibilidade. 

Recurso a que se dá parcial provimento. - A interpretação analógica do 

disposto no art. 206 do CPP, que dispensa um cônjuge do dever de 

testemunhar contra o outro, ainda que estejam separados, permite concluir 

que o réu amásio da co-ré não tinha o dever de denunciar ou de impedir a 

realização da conduta ilícita desta, uma vez que a finalidade encerrada no 

dispositivo é a da preservação da paz e da harmonia da família, 

levando-se em consideração os laços afetivos ou de consangüinidade 

que prendem a testemunha ao acusado, hipótese em que a inexigibilidade 

de conduta diversa exsurge como causa supralegal de exculpação - 

excludente de culpabilidade - e constitui verdadeiro princípio de direito 

penal, razão da absolvição, na forma do art. 386, V, do CPP. (...) (TJMG - 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0525.06.093339-3/001 - Comarca de Pouso 

Alegre -Apelantes: Ilza Cardoso, Adilson Pereira de Oliveira -Apelado: 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais -Relator: DES. HÉLCIO 

VALENTIM)Apelações criminais. Tráfico de drogas. Companheira (ou 

ex-companheira) de corréu traficante. Ausência de provas da prática do 

delito. Absolvição. Possibilidade. Modificação do regime prisional e 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Requisitos atendidos. Viabilidade. Recursos providos.I. A simples condição 

de companheira ou ex-companheira de corréu acusado de crime de tráfico 

e o fato de ter conhecimento das atividades ilícitas praticadas por seu 

amásio não são suficientes para ensejar um decreto condenatório, 

devendo haver provas inequívocas de que tenha praticado quaisquer das 

condutas descritas no tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.II. 

Preenchendo os requisitos legais deve-se conceder ao réu a modificação 

para o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos.III. Recursos providos. (Apelação, Processo nº 

0000143-30.2015.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª 

Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques 

Daldegan Bueno, Data de julgamento: 13/07/2016)TRÁFICO DE 

ENTORPECENTE. COMPANHEIRA DE TRAFICANTE. PROVA. INSUFIÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. Não havendo provas 

seguras que evidenciem a união de desígnios entre a acusada e o seu 

companheiro na prática do tráfico de entorpecentes, não bastando para 

isso o fato, de que a droga e a arma tenham sido encontradas em sua 

residência, já que não se poderia exigir da apelante que denunciasse seu 

companheiro, tanto mais quando há notícia dando conta que de fato a 
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droga era daquele.(TJ-RJ - APL: 00229777420078190021 RIO DE JANEIRO 

DUQUE DE CAXIAS 3 VARA CRIMINAL, Relator: RICARDO SILVA DE 

BUSTAMANTE, Data de Julgamento: 02/12/2009, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2010)Apelação. Tráfico de drogas e 

associação para esse crime. Ré absolvida. Única prova consistente em 

ser ela companheira do traficante e saber, por certo, do comércio. 

Inexistência do dever de denunciar o companheiro ou marido, já que não 

há nem mesmo a obrigação de depor em Juízo contra ele. Falta de prova 

reconhec ida cor re tamente.  Recurso não prov ido . (TJ-SP 

00013341020148260348 SP 0001334-10.2014.8.26.0348, Relator: 

Francisco Bruno, Data de Julgamento: 27/10/2017, 11ª Câmara Criminal 

Extraordinária, Data de Publicação: 10/11/2017)No caso em tela, embora 

não se descure da possibilidade de que Josiane tenha assumido a 

propriedade da droga para livrar o companheiro, já portador de 

antecedentes criminais, o fato é que não foi produzida nenhuma prova nos 

autos no sentido de que o réu Junior Cezar Arruda praticasse ativamente 

o tráfico, seja vendendo, ou de qualquer forma auxiliando a corré Josiane 

(única a admitir a propriedade e posse da droga), nessa prática, não 

havendo, portanto, outro caminho a palmilhar que não a sua absolvição.É 

importante destacar que o Direito Penal não se contenta com mero juízo de 

possibilidade ou probabilidade, mas apenas de certeza, e os indícios 

existentes nos autos não bastam para firmar qualquer juízo de certeza, 

baseado em provas e não mero achismo, de que o réu Junior Cezar de 

Arruda tenha alguma participação ativa na guarda ou manutenção da 

droga destinada à venda. O mesmo se diga com relação ao réu Fábio 

Junior Dias Costa. Conquanto a mãe dele fosse a dona do sítio onde a 

droga foi encontrada, e ele mesmo tenha admitido ter realizado as 

tratativas para a contratação dos corréus como caseiros do sítio, e que 

ele tenha sido alvo de operação policial em que teve o seu sigilo telefônico 

quebrado, onde se colheram fortes indícios de que ele praticava o crime 

de tráfico, o fato é que em nenhuma dessas conversas se verifica contato 

entre Fábio e os corréus, notadamente conversa que tratasse sobre a 

droga mantida no sítio.O réu Fábio já estava preso na data em que a droga 

foi apreendida, e não foi produzida nenhuma prova concreta nos autos 

que ligasse o réu Fábio à droga apreendida em poder de Josiane. Portanto, 

também em relação à Fábio o que existe nos autos é apenas a 

possibilidade de que a droga existente no sítio lhe pertencesse e 

estivesse sendo guardada pelos corréus por determinação sua, mas não 

há prova concreta alguma disso, e, como já exposto, mero juízo de 

possibilidade ou mesmo probabil idade é insuficiente à 

condenação.Destarte, apenas a ré Josiane Aparecida Campos deve ser 

condenada pela prática do crime de tráfico.2)Quanto ao crime de 

associação ao tráficoA constituição da materialidade do delito em apreço 

exige a configuração da vontade (vínculo subjetivo) dos acusados em se 

aliarem de maneira permanente e com certo grau de estabilidade, bem 

como o dolo de manterem esta aliança para a prática reiterada dos crimes 

previstos no tipo penal.Assim, cumpre ao julgador extrair dos elementos 

de prova carreados aos autos os subsídios informadores da subsunção 

dos acusados ao delito de associação ao tráfico, especialmente o conluio 

de agentes, a duração da associação, a finalidade de traficar drogas, o 

vínculo subjetivo que pode ser aferido pelas circunstâncias que cercam a 

atitude dos agentes, bem como apurar a conduta de cada agente dentro 

da organização criminosa (distribuição de tarefas).No caso dos autos, 

esses elementos, como bem reconheceu a eminente Promotora de Justiça, 

não restaram demonstrados.Aliás, sequer se coligiram provas suficientes 

de que os réus Junior e Fábio tivessem qualquer envolvimento com a 

droga apreendida nestes autos, muito menos que eles estavam 

associados de forma duradoura e estável para a prática do crime de 

tráfico entre eles e com a ré Josiane.Portanto, a absolvição dos três réus 

por esse crime é medida que se impõe.3)Quanto ao crime de posse de 

arma e munições A materialidade desse delito está demonstrada pelo 

termo de apreensão de fls. 41, auto do exame de eficiência de fls. 40, 

laudo pericial de fls. 138/142, atestando que a arma e as munições 

apreendidas se mostraram eficientes para a prática de disparos, apesar 

do mau estado de conservação da arma.A autoria que se imputa aos réus 

Junior Cezar de Arruda e Josiane Aparecida Campos é evidente, visto que 

a arma e as munições foram encontradas na casa onde eles moravam, em 

local visível e acessível a ambos, tanto que parte das munições estava na 

gaveta da cômoda do casal.A alegação de que as armas e munições já 

estavam no local quando eles chegaram para trabalhar no sítio não elide a 

autoria delitiva que lhes é imputada, visto que o tipo penal em referência 

não exige que eles sejam proprietários da arma, mas apenas que a 

mantenham sob guarda, o que ambos conscientemente faziam.DECISÃO: 

ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal do 

egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, à unanimidade, em negar 

provimento ao recurso. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE 

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, 

DA LEI N.º 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB O ESTEIO DE QUE O 

RÉU NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DA ARMA APREENDIDA EM SUA 

RESIDÊNCIA. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE A MANTINHA SOB SUA 

GUARDA. DESNECESSIDADE DE SER O PROPRIETÁRIO DO REVÓLVER. 

CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CONJECTURADA 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE 

FOGO COM FUNDAMENTO EM SUPOSTO DESCONHECIMENTO DE QUE O 

ARTEFATO ERA CLASSIFICADO COMO DE USO RESTRITO. NÃO 

ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO DA MENCIONADA CARACTERÍSTICA 

QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO PENAL.DELITO DE MERA 

CONDUTA QUE SE PERFAZ COM A SIMPLES PRÁTICA DE UM DOS 

VERBOS DESCRITOS NO TIPO PENAL. POSTULADA A SUBSTITUIÇÃO DO 

REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU 

REINCIDENTE.INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

PRISÃO OPORTUNAMENTE."É admissível a adoção do regime prisional 

semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro 

anos se favoráveis as circunstâncias judicias". I. (TJPR - 2ª C.Criminal - 

AC - 1613137-0 - Cascavel - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - 

Unânime - - J. 06.04.2017)(TJ-PR - APL: 16131370 PR 1613137-0 

(Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 

06/04/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2020 

04/05/2017)Também não prospera a tese de que o crime de posse de 

arma de fogo é de mão própria, inadmitindo coautoria, visto que é tranquila 

a jurisprudência no sentido de que se admite a posse compartilhada, 

desde que comprovado nos autos que todos os agentes sabiam da 

existência da arma ou munições e podiam ter fácil acesso a elas, como 

ocorreu no caso dos autos.EMENTA. APELAÇÃO. PORTE 

COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM 

NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. 

CIÊNCIA DA PRESENÇA DA PISTOLA. POSSIBILIDADE DE PRONTO USO. 1. 

É possível reconhecer o porte compartilhado de arma de fogo quando os 

agentes mantêm com esta uma relação de plena disponibilidade, com dolo 

direcionado à vontade de estarem armados, situação cabalmente 

demonstrada nos autos, merecendo destaque a afirmação do corréu no 

sentido de que o apelante tinha pleno conhecimento de que portava uma 

pistola. Ademais, ambos os policiais foram categóricos ao afirmar que os 

réus estavam juntos e que tão logo avistaram a viatura policial se 

"cutucaram", ficaram nervosos, abaixaram a cabeça e tentaram sair para 

evitar a abordagem, comportamento que comprova que apesar de a arma 

estar na posse direta do corréu, o ora recorrente sabia de sua existência, 

tanto que ficou apreensivo com a presença da Polícia no local, e dela 

poderia fazer pronto uso. A ausência de reconhecimento do apelante 

como sendo o autor de um roubo apurado em autos diversos em nada 

desmerece a segura prova oral coligida no presente feito, pelo que a 

condenação deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.Já a autoria que 

se imputa ao réu Fábio Junior Dias Costa não restou suficientemente 

demonstrada, já que, mesmo diante da afirmação dos corréus de que a 

arma e as munições já se encontravam no local, ele não era o proprietário 

do sítio, mas, sim, sua mãe, tendo ele alegado desconhecer a existência 

desse material bélico no local.Portanto, não foram produzidas provas que 

conduzam à certeza de que esse réu incorreu no crime do artigo 12 da Lei 

10.826/03.4)Quanto ao crime de falsa identidadeEsse crime prevê pena de 

detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, prescrevendo, nos termos do 

artigo 109, V do CP, em 04 (quatro) anos.No caso dos autos, como já 

exposto, não houve o recebimento formal da denúncia, mas deve ser 

entendido como recebimento tácito o despacho em que se determinou a 

realização da instrução processual, com a expedição de cartas 

precatórias para oitiva de testemunhas, que, no caso dos autos ocorreu 

em 12/05/2014 (fls. 286/289). Sendo esse o último marco interruptivo da 

prescrição, não tendo havido nenhuma interrupção ou suspensão do 

prazo prescricional, verifica-se a perda do poder-dever de punir do 

Estado, pelo transcurso de mais de 05 (cinco) anos desde o recebimento 

da denúncia até a presente data,sem que se houvesse no âmbito judicial, 

como exige o ordenamento jurídico, providências efetivas e em tempo do 

Estado.Portanto, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu Junior 

Cezar de Arruda em relação a esse crime.Por tais considerações e por 
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todos os elementos que constam dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 06/10 para: 1) CONDENAR a ré JOSIANE 

APARECIDA CAMPOS, pela prática do crime previsto pelos artigos 33, 

caput, e 12da Lei 10826/03, na forma do artigo 69 do CP; 2) CONDENAR o 

réu JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, pela prática do crime previsto pelo artigo 

12 da Lei 10.826/03; 3) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu 

JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, com esteio no artigo 107, IV do CP, em 

relação ao crime previsto pelo artigo 307 do Código Penal; 4) ABSOLVER 

os réus JOSIANE APARECIDA CAMPOS E JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, da 

acusação quanto à pratica do crime previsto pelo artigo 35 da Lei 

11.343/06, com amparo no artigo 386, II do CPP; 5) ABSOLVERo réu 

JUNIOR CEZAR ARRUDA da prática do crime previsto pelo artigo 33, caput 

da Lei 113.343/06, forte no artigo 386, VII do CPP; 6) ABSOLVER o réu 

FÁBIO JUNIOR DIAS COSTA de todas as acusações que lhe foram 

irrogadas na denúncia, com amparo no artigo 386, II (quanto ao crime de 

associação para o tráfico) e 386, VII (em relação aos demais).Passo à 

dosagem das penas dos réus condenados:1) Quanto à ré Josiane 

Aparecida Campos1.1) Quanto crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06)O 

crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de 

reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa. Analisando as 

circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da 

Lei na 11.343/2006, verifica-se que a culpabilidade da ré é a normal do tipo 

penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que 

exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico. Conforme se pode 

observar pelas certidões de antecedentes criminais constantes nos autos, 

o réu é primária, eis que não possui nenhuma sentença condenatória com 

trânsito em julgado editada contra si, e, nos termos da Súmula 444 do STJ, 

as ações penais em andamento não podem ser consideradas na aplicação 

da pena-base sob qualquer critério.Não há elementos que indiquem que 

sua personalidade ou conduta social sejam desfavoráveis, exceto pela 

própria prática do crime, que não pode ser levada em consideração para 

fixar a pena base além do mínimo legal, sob pena de bis in idem. Os 

motivos do crime são os próprios da espécie, não havendo 

consequências particularmente graves que possam influir na fixação da 

pena.As circunstâncias do crime não guardam peculiaridades capazes de 

influir na aplicação da pena.As consequências do crime, apesar de 

sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na 

aplicação da pena.A capacidade econômica da acusada não é ostensiva. 

A natureza da substância que era guardada pela ré era maconha e a 

quantidade, apesar de indicativa do tráfico, não é elevada o suficiente 

para influenciar na aplicação da pena. Assim, considerando as modulares 

expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a 

pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão; Não há circunstâncias 

agravantes ou atenuantes da pena.Não deve ser reconhecida a causa de 

diminuição de pena prevista pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto 

que a acusada se dedicava à atividades criminosas, tanto que já na época 

dos fatos respondia a outros dois processos criminais (Cód. 121687 e 

202144, respectivamente de Cuiabá e Várzea Grande, ambos ainda 

suspensos, na forma do artigo 366 do CPP).A jurisprudência, inclusive do 

STJ, é pacífica em admitir que processos em andamento sejam 

considerados para configurar a dedicação do réu à atividades criminosas, 

de modo a afastar o benefício previsto pelo §4º do artigo 33 da Lei 

11.343/06:AGRAVOREGIMENTALNO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE 

DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃODEPENADOART.33,§4º,DALEI N. 

11.343/2006. EXISTÊNCIADEPROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. 

DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSASCONFIGURADA. NÃO 

INCIDÊNCIA DA MINORANTE IN CASU. GRANDE QUANTIDADE E 

DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA 

JUDICIALDESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DO REGIME 

PRISIONAL MAISSEVEROEAIMPOSSIBILIDADEDA SUBSTITUIÇÃO DE 

PENA. AGRAVO IMPROVIDO.1.Aexistênciadeinquéritospoliciaisoude 

ações penais em andamentonãopossuiocondãodeexasperara 

reprimenda-base, consoanteoenunciadonaSúmulan. 444 deste Superior 

Tribunal. Contudo,estaCortefirmouentendimentodeque a existência de 

o u t r o s  p r o c e s s o s  c r i m i n a i s c o n t r a o a c u s a d o , a i n d a q u e s e m 

condenaçãotransitadaemjulgado, afasta a incidência da causa de 

diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes.2. "A 

d e c i s ã o a g r a v a d a d e v e s e r m a n t i d a p o r s e u s p r ó p r i o s 

fundamentos,porquanto,nostermosda jurisprudência pacífica do STJ, a 

natureza,avariedadeeaquantidadedasubstância entorpecente constituem 

fundamento idôneoparajustificara imposição do 

regimemaisseveroeparaoindeferimentoda substituição das penas. 

P r e c e d e n t e s "  ( A g R g  n o  H C  n .  3 4 0 . 9 0 2 / S P ,  R e l . 

MinistroNEFICORDEIRO,SEXTATURMA,julgadoem9/3/2017,  DJe 

16/3/2017).3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg 

no REsp 1678417 / GO. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. DJe 

30/04/2018)Assim, ausentes causas especiais de aumento ou diminuição 

da pena, converto em definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão 

para esse crime. Considerando que a pena de multa deve guardar 

correspondência com a pena corporal aplicada, fixo a pena de multa em 

500 (quinhentos dias multa), a ser calculada em 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, 

por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições 

financeiras para arcar com valor maior. 1.2)Quanto ao crime de posse 

ilegal de arma (art. 12 da Lei 10826/03)O crime previsto pelo artigo 12 da 

Lei 10826/03 prevê pena de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e 

multa.A culpabilidade da agente deve ser considerada elevada em relação 

ao usual do tipo, em razão da quantidade e variedade dos calibres das 

munições apreendidas. A ré é primária e não ostenta antecedentes 

criminais.Sem elementos nos autos sobre a sua personalidade ou conduta 

social.Os motivos do crime não restaram demonstrados.As 

consequências não guardam especificações capazes de influir na 

aplicação da pena.As circunstâncias não guardam especificações que 

possam influir na aplicação da pena. Assim, considerando as modulares 

expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a 

pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) ano de detenção.Não há agravantes 

ou atenuantes em relação a esse crime. Tampouco causas especiais de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual converto em definitiva a 

pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses e detenção para esse crime. Nos 

termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A 

fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na 

primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena 

privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo 

com a capacidade econômica do apenado. Assim, aplico à ré 53 

(cinquenta três) dias-multa, que, matematicamente corresponde à 

proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos 

limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas 

mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer 

crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, 

Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - 

Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316): Fixo o valor do dia-multa em 1/30 

avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos 

autos que indique que a ré possa arcar com condenação em valor 

superior. 1.3)Do concurso material.Entre os dois crimes praticados pela ré 

opera-se o concurso material, visto que se tratam de crimes de naturezas 

diversas, praticados por meio de ações distintas.Filio-me ao entendimento 

recente do STJ (REsp 1642346 / MT) quanto à possibilidade de unificação 

das penas de reclusão e detenção, nos termos do artigo 111 da LEP para 

a fixação do regime de cumprimento de pena, pelo que não há nenhuma 

lógica para que não se opere o somatório já na sentença, quando estiver 

caracterizado o concurso material, o que já vem sendo reconhecido pelo 

próprio STJ:AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À 

LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. INOBSERVÂNCIA DE RITO 

PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO 

DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS 

DELITOS. MATÉRIA DE PROVA. ELEVAÇÃO DA PENA BASE. 

AGRAVANTE ERA PROPRIETÁRIO DA EMPRESA VENCEDORA. 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. 

APLICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMATÓRIO 

PARA FINS DE DEFINIÇÃO DE REGIME. MODO ABERTO. SUSPENSÃO DA 

EXECUÇÃO DA PENA AUTORIZADA. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA 

DE DIREITO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE.1.Segundo a jurisprudência desta Corte 

de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tanto nos casos de nulidade 

relativa como nos de nulidade absoluta, aplica-se o princípio pas de nullité 

sans grief, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo 

(AgRg no REsp 1525861/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA 

TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015).2. No caso, a 

inobservância do rito processual invocado não pode ser julgada nesta 

Corte, porque não foi impugnada na instância anterior. Ademais, não se 

reconhece, no processo penal, nulidade da qual não tenha acarretado 

prejuízo, conforme disciplina o art. 563 do Código de Processo Penal.3. No 

caso, o agravante foi condenado nos dois crimes, porque restou 
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comprovado que os agentes se associaram para fraudar caráter 

competitivo de procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem 

decorrente da adjudicação do objeto do certame, e depois, que ainda 

obtiveram a vantagem indevida, sendo necessária uma incursão 

probatória para desconstituir essa conclusão.4. A elevação da pena base 

em razão da culpabilidade, nos casos de fraude pública, é auferida, muitas 

vezes, pelo prejuízo que gera aos cofres públicos, o que não é o caso, 

uma vez que o Juízo sentenciante justificou a majoração apenas pelo fato 

de o agravante ser o proprietário da empresa que venceu o certame 

licitatório. Desse modo, sendo inidôneo o fundamento apresentado para 

agravar a pena, fixo as penas bases dos crimes no mínimo legal - fraude à 

licitação, 2 anos de detenção, e desvio de verbas públicas, 2 anos de 

reclusão.5. Considerando a pena base dos crimes para o mínimo legal, o 

somatório das penas de detenção (2 anos) e de reclusão (2 anos), resulta 

em 4 anos de prisão, pela regra disposta do concurso material de crime 

(art. 69 CP), passando o regime inicial de cumprimento para o aberto, nos 

termos do art. 33, § 1º, "c" do CP, devendo, ainda, ser substituída a pena 

privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos moldes do art. 44 

do CP, a serem estipuladas pelo Juiz das execuções.6. Segundo 

entendimento da Terceira Seção desta Corte, não é possível a execução 

da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação. 

Assim, no caso, uma vez substituída a pena privativa de liberdade por 

restritivas de direito, não é aplicado o novo entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, adotado a partir do julgamento do Habeas Corpus n. 

126.292/SP, que autoriza o início da execução da pena após o 

esgotamento das vias ordinárias, devendo ogravante aguardar em 

liberdade o trânsito em julgado dos autos (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no 

AgRg no AREsp 971.249/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte 

Especial, mDJe 28/11/2017 e ERESP 1.619.087/SC, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro JORGE MUSSI, 

Terceira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 24/08/2017).7.Agravo 

regimental provido em parte para alterar a pena base dos crimes para o 

mínimo legal (2a + 2a), totalizando 4 anos de reclusão, no regime aberto, 

devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo das execuções,devendo o 

agravante aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal.(STJ 

- AgRg no HC 451520 / SP. Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 

DJe 15/08/2018)RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO 

DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. 

POSSIBILIDADE.ART.111DALEP.REGIME PRISIONAL.1. No caso, o Tribunal 

local entendeu que, interpretando oart.111daLei de Execução Penal em 

conjunto com o art. 76 do EstatutoRepressivo,aspenas de detenção e 

reclusão não poderiam ser somadas indistintamente, executando-se, 

noconcursode in f rações ,  p r ime i ramente  a  pena  ma is 

grave.2.Asreprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas 

para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são 

modalidades depenaprivativade liberdade e, portanto, configuram sanções 

de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de 

Justiça.3. Recurso provido. (STJ - REsp 1642346 / MT. Rel. Min. Jorge 

Mussi. DJe 25/05/2018)Isto posto, a total da pena a ser cumprida pela ré é 

de 06 (seis) anos, e 03 (três) meses de pena privativa de liberdade, e 553 

(quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, calculados à proporção de 

1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente).Assim, considerando a 

declaração incidental da inconstitucionalidade do artigo 2°, §1°, da Lei nº 

8072/90, pelo STF no HC 111840, que segundo a corrente da 

abstrativização do controle difuso da constitucionalidade, teria aplicação 

erga omnes, bem como o teor da Súmula 718 do mesmo Tribunal, 

reservado meu entendimento pessoal, estabeleço à condenada o regime 

SEMIABERTO para o início de cumprimento da pena. Inviável a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis em razão 

da quantidade da pena imposta. O tempo que a acusada ficou presa 

cautelarmente não autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto, 

consoante determina o artigo 387,§2º do CPP, sem prejuízo do 

reconhecimento da detração pelo Juízo da Execução.Consoante 

entendimento do STJ, considerando o regime inicial de cumprimento das 

penas impostas, segundo o princípio da proporcionalidade, concedo-lhe o 

direito de recorrer em liberdade desta sentença.Isento a ré do pagamento 

das custas e despesas processuais, visto que defendida pela Defensoria 

Pública, presumindo-se a sua hipossuficiência financeira.2) Quanto ao réu 

Junior Cezar de ArrudaO crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10826/03 

prevê pena de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.A 

culpabilidade do agente deve ser considerada elevada em relação ao 

usual do tipo, em razão da quantidade e variedade dos calibres das 

munições apreendidas. O réu já era reincidente à época do crime, o que 

será considerado na fase apropriada da dosimetria, e não contava com 

outras condenações transitadas em julgado à época ou que se refiram a 

fatos anteriores aos apurados neste feito, para que se possa falar em 

maus antecedentes.Sem elementos nos autos sobre a sua personalidade 

ou conduta social.Os motivos do crime não restaram demonstrados.As 

consequências não guardam especificações capazes de influir na 

aplicação da pena.As circunstâncias não guardam especificações que 

possam influir na aplicação da pena. Assim, considerando as modulares 

expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a 

pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) ano de detenção.Em relação a esse 

réu deve ser considerada a atenuante da confissão espontânea, visto que 

ele admitiu que sabia da existência de ao menos parte do material bélico 

em sua casa, o que basta para a configuração do crime que lhe é 

imputado.Mas também deve ser reconhecida a agravante da reincidência, 

visto que, ao tempo da ação criminosa, o réu já contava com sentença 

condenatória transitada em julgado desde 15/10/2008, pela prática do 

crime previsto pelo artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06, nos autos 32537 de 

Diamantino.Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, a agravante 

da reincidência e a atenuante da confissão devem se compensar integral 

e mutuamente, razão pela qual, não devem ser feitas alterações na 

pena-base. Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da 

pena, converto em definitiva de pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) ano 

de detenção.Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, 

sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar 

proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do 

dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. Assim, 

aplico ao réu 53 (cinquenta três) dias-multa, que, matematicamente 

corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, 

dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as 

penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e 

qualquer crime.Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo 

vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o 

réu possa arcar com condenação em valor superior. Considerando que o 

réu é reincidente, estabeleço o regime inicial SEMIABERTO para o início de 

cumprimento da pena.O réu poderá recorrer em liberdade desta sentença, 

diante do regime imposto nesta sentença. Dos Bens 

apreendidos1)Determino a destruição do entorpecente apreendido, nos 

termos do artigo 72, da Lei 11.343/06;2)Nos termos do artigo 25 da Lei 

10.826/03, determino o encaminhamento das munições e da arma 

apreendidas ao Comando do Exército para destruição ou doação;Oficie-se 

à autoridade policial e à Diretoria do Foro informando da presente decisão 

quanto aos bens apreendidos para as devidas providências.Em resumo, 

para fins de publicação desta sentença: Por tais considerações e por 

todos os elementos que constam dos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia de fls. 06/10 para: 1) CONDENAR a ré JOSIANE 

APARECIDA CAMPOS, pela prática do crime previsto pelos artigos 33, 

caput, e 12da Lei 10826/03, na forma do artigo 69 do CP, à pena de 06 

(seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 

557 dias-multa, calculados à proporção 1/30 do salário mínimo vigente à 

época do fato, de concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta 

sentença; 2) CONDENAR o réu JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, pela prática 

do crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10.826/03 à pena de 01 (um) ano e 

03 (três) meses de detenção,em regime inicial semiaberto, e 57 dias-multa, 

à proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença; 3) 

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, 

com esteio no artigo 107, IV do CP, em relação ao crime previsto pelo 

artigo 307 do Código Penal; 4) ABSOLVER os réus JOSIANE APARECIDA 

CAMPOS E JUNIOR CEZAR DE ARRUDA, da acusação quanto à pratica do 

crime previsto pelo artigo 35 da Lei 11.343/06, com amparo no artigo 386, II 

do CPP; 5) ABSOLVERo réu JUNIOR CEZAR ARRUDA da prática do crime 

previsto pelo artigo 33, caput da Lei 113.343/06, forte no artigo 386, VII do 

CPP; 6) ABSOLVER o réu FÁBIO JUNIOR DIAS COSTA de todas as 

acusações que lhe foram irrogadas na denúncia, com amparo no artigo 

386, II (quanto ao crime de associação para o tráfico) e 386, VII (em 

relação aos demais).P. R. I. C.Transitada em julgado, caso as penas ora 

aplicadas sejam mantidas, venham-me conclusos para a declaração de 

extinção da punibilidade pela pena in concreto quanto ao crime de posse 

de arma. Para os crimes que não seja cabível a extinção, lancem-se os 
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nomes dos réus condenados no rol dos culpados, e expeça-se a guia de 

execução da pena, formando-se o processo de execução penal 

respectivo em desfavor daqueles que ainda não o tiverem, ou 

remetendo-a ao Juízo por onde tramitar o processo de execução penal já 

existente contra eles. Comunique-se ao Juízo de seus domicílios eleitorais 

para os fins previstos no art. 15. III, da C. F. (suspensão dos direitos 

políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia 

Corregedoria Geral Eleitoral/MT. Comuniquem-se os órgãos de registro. 

Após, não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Nova Mutum, 27 de agosto de 2019.ANA HELENA 

ALVES PORCEL RONKOSKIJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joemir Boabaid de Brito, 

digitei.

Nova Mutum, 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.: 88367 Nr: 3998-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS, MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Não fosse isso, visando efetivar os direitos e garantias fundamentais da 

criança e adolescentes 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 depoimento 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.A urgência, portanto, está justificada 

nas disposições do citado diploma legal, a fim de 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.Atente-se o 

Sr. Gestor de que no edital de citação o acusado também deverá ser 

intimado para a audiência de depoimento especial, outrora aprazada para 

a data do dia 05 de março de 2020, às 17h00min.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88367 Nr: 3998-07.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS, MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Ivonir Alves Dias - OAB:MT 13.310, 

Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO DOS SANTOS, Filiação: 

Maria dos Santos e Antonio Souza de Avelar, data de nascimento: 

28/04/1980, brasileiro(a), natural de Arenápolis-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Telefone 96981947. 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 REQUERIDO, acima qualificado, para comparecer à 

audiência designada para o dia 05/03/2020, às 17h00 (Horário Oficial de 

Mato Grosso), no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado, 

devidamente acompanhado de Advogado.

Resumo da Inicial: Pelo exposto, DENUNCIO: 1) ALESSANDRO DOS 

SANTOS na forma em que segue, em concurso material de crimes: FATO 

01: como incurso no art. 217-A, caput c/c o art. 226, II (irmão), ambos do 

Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva; FATO 02: 

como incurso no art. 217-A, do Código Penal, por diversas vezes, em 

continuidade delitiva; 2) MARIA DOS SANTOS: como incursa no art. 217-A, 

caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71 c/c o art. 226, II 

(ascendente) e art. 13, §2º, alínea “a”, todos do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etc. Por satisfazer os requisitos 

do art. 41 do CPP, recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, 

dando o acusado ALESSANDRO DOS SANTOS como incurso nas penas 

do art. 217-A, "caput", c.c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por 

diversas vezes, em continuidade delitiva e art. 217-A, "caput", do Código 

Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva e a acusada MARIA 

DOS SANTOS, como incursa no art. 217-A, "caput", por diversas vezes, 

na forma do art. 71, c.c art. 226, inciso II, e art. 13, §2º, alínea "a", todos 

do Código Penal. Nos termos do artigo 396 do CPP, citem-se e intimem-se 

os acusados para responderem a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegar tudo 

o que interessar as suas defesas, as provas que pretendem 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 aos réus se estes possuem defensor constituído ou se têm 

recursos para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessitam 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. 

Determino que sejam os autos processados sobre segredo de justiça. 

Indefiro o pedido formulado no item "4" da cota ministerial, diante da 

impossibilidade de proceder a oitiva das vítimas na forma do depoimento 

sem dano, uma vez que não há nesta Comarca, sala com estrutura 

adequada para tanto. Em tempo, passo à análise do pedido de 

representação pela prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em 

face do acusado Alessandro dos Santos. Analisando as informações 

contidas nos autos do inquérito policial anexo, tenho que o pedido do 

Parquet merece ser acolhido. Infere-se da denúncia, que em data não 

precisa, mas sabidamente entre os anos de 2009 e 2017, na residência do 

denunciado, ele praticou ato libidinoso com sua irmã Stefani Camile Santos 

de Oliveira, consistente em tocar lascivamente a genitália da vítima com a 

mão, boca e pênis, sendo que a vítima, atualmente, possui 12 (doze) anos 

de idade. Infere-se, ainda, que em datas também não específicas, mas 

sabidamente até o mês de março do ano de 2015, na residência do 

denunciado, situada na Rua das Seringueiras, Bairro Alto da Colina II, ao 

lado da distribuidora "Santos e Ferragem Colina", neste município e 

comarca de Nova Mutum, o denunciado praticou atos libidinosos 

consistentes em praticar sexo oral e a obrigar a fazer o mesmo com ele, 

contra a vítima Nadya Souza Santos, que possuía sete anos de idade à 

época dos fatos. Segundo consta, a vítima Nadya frequentava a 

residência do denunciado em razão de ser amiga da vítima Stefani, que 

por sua vez, é irmã do denunciado e residia na mesma casa que ele. 

Consta, ainda, que a Maria dos Santos, genitora da vítima Stefani e do 

denunciado, tinha ciência dos fatos criminosos praticados pelo 

representado, razão pela o Ministério Público também denunciou Maria dos 

Santos pela prática dos delitos sofridos pela vítima, em razão de sua 

omissão. Diante dos fatos expostos, é perfeitamente cabível a decretação 

da prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP, 

mormente porque os crimes supostamente praticados por ele admitem a 

medida de decretação da prisão preventiva, a teor do que dispõe o art. 

313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de 

liberdade máxima muito superior a quatro anos, e estão preenchidos os 

requisitos para decretação da medida excepcional (prova da materialidade 

e indícios suficientes de autoria), bem como os fundamentos, quais sejam, 

garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual) nos 

termos do art. 312 do CPP. No caso vertente, tanto a prova da 

materialidade dos crimes, quanto os indícios de autoria, encontram-se 

suficientemente demonstrados pelos depoimentos prestados por ambas 

as vítimas na fase inquisitorial, harmônicos entre si. Nesse ponto, é cediço 

que, a despeito de crimes dessa natureza serem uma prática recorrente, a 

produção de provas nesse sentido, notadamente em relação a atos que 

não deixam vestígios, é difícil, seja porque as agressões acontecem 

normalmente no interior dos lares, sem a presença de terceiros, seja 

porque esses, quando as presenciam, preferem não se envolver, razão 

pela qual possui especial relevância, nessa fase de cognição sumária, as 

alegações das vítimas. A necessidade da prisão se evidencia pela 

necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade 

concreta dos fatos, eis que os crimes supostamente praticados pelo 
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acusado foram perpetrados em face duas vítimas de tenra idade, 

aproveitando-se o denunciado da condição de irmão de uma delas. Nesse 

sentido: HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA A 

LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão 

cautelar suficientemente fundamentada, em relação ao paciente, embora 

não registre antecedentes. Decisão que pretende a proteção da vítima, e 

evitar a reiteração criminosa. ORDEM DENEGADA. UNÃNIME. (Habeas 

Corpus Nº 70059795724, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 23/07/2014) Ademais, 

verifica-se que o acusado reside na mesma casa que uma das vítimas, 

sendo certo que tal situação a coloca em situação de exacerbada 

vulnerabilidade, com riscos concretos de reiteração delitiva, notadamente 

porque os relatos feitos por ela dão conta de a violência ocorre a 

aproximadamente oito anos, sendo de rigor a decretação da prisão 

preventiva do denunciado para preservar integridade física da vítima. 

Outrossim, a decretação da prisão do representado faz-se necessária 

para a conveniência da instrução processual. Isso porque, em liberdade, o 

representado, além de colocar em risco a integridade física da vítima, 

poderá prejudicar a colheita de provas, uma vez que a vítima pode se 

sentir intimidada com a liberdade do acusado e, diante disso, se omitir em 

juízo. Salienta-se, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão, no 

presente caso, não se mostram suficientes para evitar novas práticas 

delitivas pelo acusado, mormente ante as circunstâncias do crime. Com 

essas considerações, DECRETO a prisão preventiva do acusado 

Alessandro dos Santos, devidamente qualificado nos autos, com 

fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública e a 

conveniência da instrução processual. Expeça-se o competente mandado 

de prisão em desfavor do réu. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Advertência: Na resposta, o acusado poderá arguir 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, 05 de fevereiro de 2020

Joemir Boabaid de Brito Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74787 Nr: 3323-15.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudineia Rondon da Silva, Edmundo Silva Dias 

("juninho ")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530, Vitor Juliano Ramos - OAB:MT 15.320

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dr. Eder Resino Junior inscrito na OAB/MT n. 22.198, para 

que promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 (três) 

dias, sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) expedição 

de mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de autos, (iii) 

caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000722-37.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000722-37.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: RAFAEL PEREIRA SOARES REQUERIDO: JOIS SANTANA 

DOS SANTOS Trata-se de ação de guarda, com tutela provisória de 

urgência, proposta por RAFAEL PEREIRA SOARES, em face de JOIS 

SANTANA DOS SANTOS, que visa, em síntese a regularização da guarda 

de fato da menor ARTHUR AUGUSTO SOARES. Analisando a pretensão 

inicial, há requerimento incidental de tutela de urgência, consistente no 

pedido de guarda provisória. O art. 300 do Código de Processo Civil[1] 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, 

perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do processo 

(assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência 

quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, 

conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil. A 

guarda provisória destina-se à regularização da guarda de fato, que, no 

caso em espeque encontra-se com a autora, tia da menor. Narra a inicial 

que a despeito da existência de acordo homologado judicialmente (ID 

21182594), atribuindo a guarda à genitora, na prática o menor convive a 

maior parte do tempo com o pai, ora requerente, estando completamente 

adaptado à convivência neste núcleo familiar. Ressalta que, em regra, 

quando o infante não está com o genitor, está na casa da avó materna. 

Diante das informações constantes nos autos e considerando que a 

convivência familiar é essencial na formação da personalidade de 

qualquer criança ou adolescente, forçoso se mostra uma medida imediata 

apta a assegurar à criança a proteção integral, necessária para o seu 

desenvolvimento num ambiente familiar sadio e equilibrado. Nesse prisma, 

a concessão da guarda da criança ao pai, já detentor da guarda de fato – 

ainda que a título provisório – se mostra a medida adequada ao caso, pois 

assegura reais benefícios ao menor aplicando-se, assim, o princípio da 

proteção integral, convivendo no mesmo ambiente familiar. Ante o exposto, 

este Juízo DEFIRO a guarda provisória da criança ARTHUR AUGUSTO 

SOARES, a RAFAEL PEREIRA SOARES com fundamento nos artigos 19, 

§3º e 33 da Lei n. 8069/90 (ECA). DETERMINO a realização de estudo 

psicossocial no ambiente familiar onde se encontra inserida o menor. Para 

tanto, INTIMEM-SE a psicóloga e a assistente social cadastradas pelo 

TJ-MT para apresentar estudo detalhado sobre o caso, consignando 

prazo de 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Cumprida a providência 

acima, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação 

quanto ao mérito da demanda. Intime-se o requerente para comprovar a 

insuficiência de recursos para fins de obtenção do benefício da 

gratuidade da justiça, com fulcro no art. 5º, LXXIV da CRFB/88 c/c art. 98 

do CPC/15. CITE-SE a requerida para apresentação de resposta, no prazo 

de 15 dias úteis. CUMPRA-SE. Nova Xavantina, 27 de junho de 2019. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000035-26.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (DEPRECADO)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 
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de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000460-24.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

M. D. P. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

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 : 

1000460-24.2018.8.11.0012 REQUERENTE: LETICIA PEREIRA DE PAULA e 

outros REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros Vistos. 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso de apelação interposto e, em 

seguida, intime-se a recorrida para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Com ou sem as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao E. TJMT. 

Às providências. Noxa Xavantina/MT, 6 de fevereiro de 2020. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-82.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO OAB - MT0011658A 

(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 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 : 

1000083-82.2020.8.11.0012 REQUERENTE: ERMINIO NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de Ação de Aposentaria Rural 

por Idade ajuizada por ERMINIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Consta da peça inaugural, em síntese, que a parte 

autora acredita preencher todos os requisitos legais para fazer jus à 

concessão do benefício previdenciário pleiteado. Nada obstante, 

resistindo à sua pretensão, a autarquia previdenciária negou 

administrativamente o pedido. Os autos vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, RECEBO a petição inicial, 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. Por seu turno, no que tange ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, tenho que deve ser INDEFERIDO. Isso 

porque, para a concessão da antecipação da tutela faz-se necessária a 

demonstração da probabilidade do direito e o perigo da demora. Nada 

obstante, em detida análise dos autos, a pretensão antecipatória carece 

de substrato, mormente porque não resta demonstrada, de forma 

convincente, que a parte autora logrará êxito na demanda, especialmente 

diante da ausência de documentos suficientes que permitam alcançar tal 

conclusão. Há de se ressaltar, ainda, que a decisão da autarquia 

previdenciária tem natureza de ato administrativo, ungido pelos atributos 

da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que compete ao 

administrado a produção de prova em sentido contrário, o que não restou 

realizado no presente caso. Ex positis, forte em tais fundamentos de fato 

e de direito, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, o que faço com 

arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a autarquia 

previdenciária para que responda à pretensão no prazo legal. 

Apresentada a defesa, oportunize à parte autora a apresentação de 

réplica. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 4 de fevereiro 

de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação 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)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação 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)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

Intimação 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)

 

Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 115753 Nr: 2925-86.2019.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERREIRA BAVARESCO, GUSTAVO 

CESAR FREITAS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048, CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - 

OAB:5048

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste Juízo, redesigno a solenidade retro 

agendada para o dia 18 de fevereiro de 2020, às 16h00min (horário local).

Intimem-se e requisite-se quem de direito.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Citação

Citação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000723-56.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

H. N. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. P. D. S. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE NOVA XAVANTINA EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO RICARDO NICOLINO DE CASTRO PROCESSO n. 

1000723-56.2018.8.11.0012 Valor da causa: R$ 10.564,60 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO: Nome: 

HUTYALA NATANY LIMA Endereço: Rua Paraguatú, 312, Tonetto, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIZ 

FERNANDO PIRES DA SILVA Endereço: RUA JACIARA, 14, ., NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 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 20 (vinte) dias, contados do 

término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, bem como proceder a sua INTIMAÇÃO para, no prazo de três (03) 

dias, efetuar o pagamento da dívida executada, sob pena da penhora de 

bens de sua propriedade suficientes para a garantia da execução. 

RESUMO DA INICIAL: Em acordo realizado nesta mesma Defensoria ficou 

consignado que ora executado pagaria a título de alimentos a filha o 

equivalente a 30% do salário mínimo vigente, com vencimento até o dia 30 

de cada mês, mais metade das despesas extraordinárias, conforme termo 

anexo. DESPACHO/ DECISÃO: DETERMINAR a citação por edital da parte 

requerida com prazo de 20 (vinte) dias. E, para que chegue ao 

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

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

publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS ALBERTO A BARBOSA, digitei. 

Nova Xavantina, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Carlos 

Alberto A. Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 769-09.2011.811.0012

 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: LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, ESPOLIO DE 

CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES, DERCIO ALVARES JUNIOR, SOLANGE 

GOMES ALVARES, LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES, LANUCCY 

ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA, SERGIO 

TSUTOMO YAMAMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO ALVARES - OAB:24.033, BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - OAB:5.048, 

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, SEBASTIÃO CARLOS 

TOLEDO - OAB:13.217-MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 3.107/3.114, EXPEÇA-SE o 

competente ALVARÁ JUDICIAL para pagamento dos honorários 

advocatícios em nome de Amanda Rios Mariano Cardoso Alvares, Conta 

n° 19600-2, Agência 1322-6, Banco do Brasil S/A.

Após, sobre a petição e documentos de fls. 3.129/3.180, intimem-se os 

herdeiros e inventariante para, em 15 (quinze) dias, manifestarem-se 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 33852 Nr: 3219-90.2009.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDALTO COSTA DE SANTNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Em razão do exposto, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE e 

DECLARO EXTINTA a presente execução fiscal, com julgamento do mérito, 

com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 40, § 4º, da Lei 

6.830/80.Sem condenação em custas processuais, haja vista a isenção 

instituída pelo art. 39 da Lei 6.830/80.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Transitada em julgado, procedidas às anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38759 Nr: 2303-85.2011.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se Execução Fiscal ajuizada pela UNIÃO em desfavor de Marcos 

Monteiro dos Santos.

Exsurge dos autos que a demanda foi ajuizada em 28/10/2011, objetivando 

o recebimento de R$ 21.933,28 (vinte e um mil, novecentos e trinta e três 

reais e vinte e oito centavos), referentes à Certidão de Dívida Ativa de fls. 

09 á 11.

 Compulsando os autos, verifico que a primeira tentativa de penhora online 

via BACENJUD restou infrutífera, conforme fls. 38/40. Após, houve 

requerimento da exequente para suspensão do feito, formulado em 

13/11/2013 (fl. 41), sob o argumento de que faria novas buscas e 

diligências. Faz-se necessário registrar que desde a mencionada 

diligência, outras tentativas de penhora de valores e bloqueio de veículos 

restaram frustradas, conforme fls. 58/59 e 70 .

 Pois bem.

Considerando o atual entendimento fixado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, julgado como 

repetitivo, alterando a sistemática de contagem do prazo de prescrição 

intercorrente para a execução fiscal, intime-se a exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente neste feito, bem como requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 36032 Nr: 2105-82.2010.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CASTELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se Execução Fiscal ajuizada pela UNIÃO em desfavor de 

Construtora Castelo LTDA.

Exsurge dos autos que a demanda foi ajuizada em 21/10/2010, objetivando 

o recebimento de R$ 27.376,47 (vinte e sete mil, trezentos e setenta e seis 

reais e quarenta e sete centavos), referentes à Certidão de Dívida Ativa 

de fls. 10/25.

 Compulsando os autos, verifico que a primeira tentativa de penhora online 

via BACENJUD restou infrutífera, (fls. 58/59). Em seguida, a exequente 

postulou por novo mandado de penhora, a fim de que fossem constritos 

quaisquer bens imóveis e móveis passiveis de penhora, (fl. 61). Adiante, 

requereu a inclusão do administrador da empresa executada na polaridade 

passiva do feito (fl. 107).

Necessário registrar que desde a primeira diligência, outras ações foram 

tomadas, porem todas infrutíferas, conforme fls. 61, 67, 107.

Pois bem.

Considerando o atual entendimento fixado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, julgado como 

repetitivo, alterando a sistemática de contagem do prazo de prescrição 

intercorrente para a execução fiscal, intime-se a exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente neste feito, bem como requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 33864 Nr: 3231-07.2009.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se Execução Fiscal ajuizada pela UNIÃO em desfavor de Clovis Dias 

da Silva.

Exsurge dos autos que a demanda foi ajuizada em 16/12/2009, objetivando 

o recebimento de R$ 15.663,85 (quinze mil, seiscentos e sessenta a três 

reais e oitenta e cinco centavos), referentes à Certidão de Dívida Ativa de 

fl. 09.

 Compulsando os autos, verifico que a primeira tentativa de penhora online 

via BACENJUD restou infrutífera, conforme fl. 41. Após, houve 

requerimento da exequente para suspensão do feito, formulado em 

29/05/2013 (fl. 43), sob o argumento de que faria novas buscas e 

diligências.

 Faz-se necessário registrar que desde a mencionada diligência, decorre 

de sucessivos pedidos de suspensão do feito pela União (fls. 43, 51, 56, 

61)

 Pois bem.

Considerando o atual entendimento fixado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, julgado como 

repetitivo, alterando a sistemática de contagem do prazo de prescrição 

intercorrente para a execução fiscal, intime-se a exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente neste feito, bem como requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 29620 Nr: 112-38.2009.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. SOKOLOSKI SUPERMERCADO - ME, 

BERNADETE SOKOLOSKI KUBIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em 

desfavor de B. Sokoloski Supermercado – ME e Bernadete Sokoloski 

Kubiak.

Exsurge dos autos que a demanda foi ajuizada em 20/01/2009, objetivando 

o recebimento de R$ 41.553,09 (quarenta e um mi, quinhentos e cinquenta 

e três reais e nove centavos), referentes à Certidão de Dívida Ativa de fls. 

09/11.

 Compulsando os autos, verifico que a primeira tentativa de penhora online 

via BACENJUD, em 29/11/2012, restou infrutífera, conforme fl. 47. Após, 

houve requerimento da exequente solicitando a expedição de oficio a 

Delegacia da Receita Federal, requerendo cópias das ultimas 

“Declarações de Ajuste Anual”. Em 15/07/2014, a exequente requereu o 

arquivamento do processo pelo prazo de 1 (um) ano.

Faz-se necessário registrar que desde a mencionada diligência, outra 

tentativa de penhora de valores (fls. 66/67) e bloqueio de veículos (fls. 

91/92) restaram frustradas.

 Pois bem.

Considerando o atual entendimento fixado pelo Superior Tribunal de 

Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, julgado como 

repetitivo, alterando a sistemática de contagem do prazo de prescrição 

intercorrente para a execução fiscal, intime-se a exequente para, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente neste feito, bem como requerer o que entender 

de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63311 Nr: 2019-09.2013.811.0012

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO LEOPOLDO BREITENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às fls. retro.

II- Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III- Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 
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autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 91407 Nr: 3431-33.2017.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIUS REINALDO FORSTHOFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE as partes da juntada da DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

MATO GROSSO, a respeito da apelação cível, para que dentro do prazo 

legal, manifestem-se e requeiram o que entenderem de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 2746 Nr: 731-80.2000.811.0012

 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: NAMCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Por ora, defiro os pedidos formulados pelo advogado Dr. Celson Jesus 

Gonçalves itens “a” e “b”.

Sendo assim, até que seja decidido acerca do pedido de reserva de 

honorários advocatícios, não deverá ser expedido o Formal de Partilha nos 

autos.

Com efeito, intime-se a autora para manifestar-se acerca da petição de fls. 

926/928, em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de concordância tácita com o pedido formulado.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 79127 Nr: 1333-12.2016.811.0012

 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: JOB RODRIGUES DE MENEZES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o patrono da parte autora para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da informação que consta no laudo do 

estudo psicossocial de ref.49, onde o autor informou que já está 

recebendo o beneficio não tendo mais interesse na presente ação, sob 

pena de serem tomadas como verdadeiras tais manifestações, com a 

consequente extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 38763 Nr: 2307-25.2011.811.0012

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

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

 PARTE AUTORA: MIGUEL FERREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de impugnação aos cálculos apresentada às fls. 165/170 pelo 

Município de Nova Xavantina em face de Miguel Ferreira Neto, ambos 

qualificados nos autos.

Intimada, o exequente anuiu com os cálculos apresentados pela parte 

executada. (fl. 171)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme relatado acima, a parte exequente, ao ser intimada, concordou 

com os cálculos apresentados pela executada.

 Ante o exposto, acolho a impugnação à execução de fls. 165/170, para o 

fim de homologar os cálculos apresentados pela autarquia.

Desta forma, expeça-se o competente RPV e/ou Precatório, no valor 

apresentado pela executada: R$ 9.727,59, em favor da parte exequente e 

R$ 1.737,36, referente aos honorários advocatícios.

Advirto ao Cartório que a expedição de RPV ou Precatório deverá ser feito 

nos moldes do art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

bem como do provimento n. 11/2017, do TJMT, que regularizou o 

procedimento a ser adotado no tocante à Requisição de Pequeno Valor:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

Depois de informado o pagamento e intimada as partes, expeça(m)-se o(s) 

necessário(s) alvará(s) para levantamento da quantia depositada.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Após o levantamento dos alvarás, tornem conclusos para sentença de 

quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65461 Nr: 844-43.2014.811.0012

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA FERREIRA DE MOURA

 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.

Tendo em vista o retorno dos autos da instância superior, dê-se vistas às 

partes para que se manifestarem e requererem o que entender de direito 

no prazo de cinco dias.

Caso não haja manifestação das partes, arquivem-se os autos da maneira 

devida.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65672 Nr: 1013-30.2014.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME LEAL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DONDO DO VALE, JOSIANE 

KOTTVITZ DONDO, MARTA CAROLINA DONDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEAL JÚNIOR - 

OAB:6.362/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Determino o arquivamento provisório dos autos até eventual manifestação 

da parte interessada ou adimplemento do prazo prescricional.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66654 Nr: 1756-40.2014.811.0012
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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: EDNA RAIMUNDA SILVA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:16.391-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO MAGALHÃES 

FARIA JUNIOR - OAB:MT/9839

 Vistos.

Como consabido, a intimação da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, nos termos do art. 183 do CPC, será pessoalmente. Vejamos:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Posto isso, intime-se o Município, com carga dos autos, para manifestar-se 

nos autos, nos termos da decisão de fl. 159.

Após, certifique-se e volvam-me os autos conclusos.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 66787 Nr: 1869-91.2014.811.0012

 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): JEAN CARLOS DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Muller Koenig - 

OAB:22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as diligências realizadas nos autos restaram 

negativas, DEFIRO o pedido de citação por edital.

Vale salientar que, conforme prevê o art. 258 do Código de Processo Civil, 

a parte que requerer citação por edital alegando dolosamente a ocorrência 

das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa 

de 05 (cinco) vezes o salário-mínimo.

Expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo do edital e da defesa sem manifestação, nomeio como 

curador especial um membro da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, atuante nesta Comarca e diverso daquele que ajuizou a presente 

ação, para exercer a defesa da parte executada citada por edital.

Intime-se o defensor nomeado para, no prazo legal, se manifestar.

Após, vista a parte autora.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31309 Nr: 1806-42.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GAGLIARDI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte interessada para ciência de todo o processado, 

devendo manifestar, querendo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 1884-36.2009.811.0012

 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: MARIA BARBOSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GIANSANTE, ROSANGELA 

BORRO RODRIGUES GIANSANTE, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca da certidão retro (fl. 

178), em 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 37484 Nr: 1043-70.2011.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARAGNEY ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre a impugnação aos cálculos 

apresentada em fls. 349/391, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 34319 Nr: 392-72.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI EVANGELISTA DOS SANTOS, 

FRANCISCA ANA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654/SP, GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria as novas datas apresentadas pelos leiloeiros 

oficias deste juízo para designação de leilão.

Após, determino a Secretaria da Vara deste Juízo que designe dia e 

horário para realização de hasta pública do bem constrito e avaliado, 

observando as determinações contidas às fls. 178.

Expeça-se edital para afixação no lugar de costume.

Após, intime-se a parte executada pessoalmente, ou na pessoa de seu 

representante legal, nos termos do artigo 889 do CPC.

Às providências, com estrita observância de todas as normas previstas 

na CNGC/MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35396 Nr: 1469-19.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654/SP, GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 Vistos etc.

Certifique a Secretaria as novas datas apresentadas pelos leiloeiros 

oficias deste juízo para designação de leilão.

Após, determino a Secretaria da Vara deste Juízo que designe dia e 

horário para realização de hasta pública do bem constrito e avaliado, 

observando as determinações contidas às fls. 53.

Expeça-se edital para afixação no lugar de costume.

Após, intime-se a parte executada pessoalmente, ou na pessoa de seu 

representante legal, nos termos do artigo 889 do CPC.

Às providências, com estrita observância de todas as normas previstas 

na CNGC/MT.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35834 Nr: 1907-45.2010.811.0012

 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): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654/SP

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da exceção de pré-executividade proposta.

Após, conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 35991 Nr: 2064-18.2010.811.0012

 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): MAURI EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLE RAMOS 

REGAGNAN - OAB:257654/SP, GYULLIANA GABRIELA DE LIMA 

RIZZARDI - OAB:16961/MT

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da exceção de pré-executividade proposta.

Após, conclusos para análise e deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 3224 Nr: 1787-46.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE MATO 

GROSSO LTDA - SICREDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELMO FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luís Alves - 

OAB:7.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Vistos.

I – Certifique-se o trânsito em julgado e/ou tempestividade do recurso 

interposto, caso ainda não tenho sido certificado.

II - Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, caso não tenha feito.

III - Decorrido o prazo, com ou sem elas, remetam-se os autos ao juízo ``ad 

quem´´, independentemente do juízo de admissibilidade pela instância “a 

quo”, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20965 Nr: 2953-11.2006.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL SIRQUEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSARIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 INTIMAÇÃO do denunciado, por meio de seu advogado para que em 10 

(dias) manifeste acerca da proposta de suspensão condicional do 

processo de fl. 167.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 26606 Nr: 1028-09.2008.811.0012

 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: VOLMIR TOLOTTI, LORENI MARIZE FEITLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VALDEMARINO BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA MADALENA DA 

ASSUNÇÃO - OAB:3971/MT, MIRIAN LUCIA HONORATO - 

OAB:14602-A/MT

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte requerida 

às fls. 280/281, alegando obscuridade na decisão de ref. 34.

Intimada para manifestar-se (fl. 283), a parte autora manifestou-se 

concordante com os embargos opostos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Entendo assistir razão ao embargante, uma vez que, de fato, apesar de 

ter sido designada pericia, esta jamais foi realizada, não podendo se falar 

em condenação em pagamento dos honorários periciais.

Assim, verifico que os presentes embargos devem ser acolhidos, tendo 

em vista que a decisão de fl. 278 condenou as partes ao pagamento dos 

honorários periciais, ficando cada uma responsável pelo pagamento de 

50% (cinquenta por cento).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios de fls. 280/281 e 

modifico o dispositivo da sentença de fls. 278 nos seguintes termos:

 “Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários periciais, eis 

que não foram realizadas quaisquer etapas da pericia designada.”

As demais disposições permanecem inalteradas.

Publique-se, retifique-se anotando o necessário e intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-92.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELZINEIDE P. DA COSTA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELUX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 

55/2007/CGJ, impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista o 

teor da Carta Precatória juntada no id. 7930827, intime-se a parte 

Requerente para requerer o que lhe for de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, indicando o endereço atualizado da parte Requerida, sob pena de 

extinção por inércia. Nova Xavantina, 06 de fevereiro de 2020. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-36.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO & OLIVEIRA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR BARBOSA PEREIRA (REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Com base no Provimento n. 

55/2007/CGJ, impulsiono os autos nos seguintes termos: Tendo em vista o 

teor da certidão do Mandado de Citação juntado aos autos, intime-se a 

Parte Requerente para indicar o endereço atualizado da Parte Requerida, 

no prazo de 5 (cinco) dias. Nova Xavantina, 06 de fevereiro de 2020. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-64.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000231-64.2018.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA SOUZA DIAS 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Inicialmente, importa salientar que 

na legislação pátria vigente inexiste pedido de reconsideração, 

notadamente quando não há previsão legal, existindo, inclusive, rol o 

taxativo de recursos cabíveis no art. 994 do CPC. Portanto, não merece 

acolhida o pedido do autor de id. 19144763, motivo pelo qual mantenho 

incólume a decisão de id. 14772155. Com efeito, designe-se nova data 

para realização de audiência de conciliação. Intimem-se as partes. Advirto 

que, o não comparecimento do(a) reclamante na audiência designada, 

implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia 

(artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo, deverá a parte 

impugnar a contestação, no prazo legal, haja vista que já foi apresentada 

contestação (Súmula n.12TR/TJ). Deverão as partes manifestarem se 

pretendem produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, 

arrolando desde já testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o 

feito comportará o julgamento antecipado. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 5 de 

fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-78.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VIEIRA WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PEREIRA LOPES OAB - MT27432/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001547-78.2019.8.11.0012. REQUERENTE: FERNANDO VIEIRA WINTER 

REQUERIDO: LETICIA BARBOSA DE SOUZA Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Dano Moral com Pedido de Tutela de Urgência movida por 

FERNANDO VIEIRA WINTER em face de LETÍCIA BARBOSA DE SOUZA, 

ambos qualificados nos autos. Narra o autor, em síntese, que, após 

suspeitar de que a requerida estaria cometendo maus tratos contra filho 

que adveio do relacionamento que viveram, ajuizou ação de guarda sendo 

deferida tutela de urgência concedendo à ele a guarda provisória do 

menor. Discorre que, insurgente com a decisão, a reclamada em 

25.12.2019, no natal, a reclamada realizou uma postagem na rede social 

“Facebook”, supostamente, difamando o reclamante, passando a imputar 

fato ofensivo à sua honra, reputação e dignidade. Assim, requer que seja 

deferida em caráter tutela de urgência, a exclusão da publicação aludida 

no presente caso. Com a inicial vieram documentos. É a síntese. 

Fundamento. Decido. No que concerne ao pedido liminar, a tutela 

provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. Enquanto a tutela 

de urgência procura afastar o periculum in mora, evitando-se prejuízos 

graves ou de difícil reparação à parte, a tutela de evidência destina-se a 

resguardar o direito invocado pela parte e que possui alta probabilidade de 

ser verdadeiro, com provas inequívocas de verossimilhança. Dispõe o art. 

300 do NCPC que a tutela de urgência será deferida quando houver 

elementos que evidenciem o direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Depois de detida análise dos autos, observo 

não haver restado comprovado os requisitos legais para que seja 

concedida, neste momento processual, a tutela de urgência almejada, 

conforme passo a expor. Conforme disposto no art. 2°, caput, da Lei nº 

12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para 

o uso da Internet no Brasil, o uso da internet no Brasil tem como 

fundamento o respeito à liberdade de expressão, de modo que, neste 

momento, os fatos apresentados serem insuficientes à justificar a 

exclusão da referida postagem. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por 

danos morais cumulada com pedido de retirada de postagem de rede 

social. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido, formulado em 

sede de antecipação de tutela, consistente na exclusão de todas as 

publicações e compartilhamentos, junto à rede social Facebook, 

relacionados aos fatos narrados na exordial. Inconformismo. Não 

acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC. 

Efeitos da antecipação de tutela repercutem no direito à liberdade de 

manifestação de pensamento e de informação. Conteúdo questionado que, 

ao menos a princípio, não desbordou do uso do direito constitucional de 

livre manifestação do pensamento/expressão, do direito à crítica e, até 

mesmo, do direito de informação. Liberdade de expressão que só deve 

ser limitada em casos absolutamente excepcionais, quando verificados 

abusos ou excessos por parte dos usuários, o que não restou 

vislumbrado de plano no caso concreto. Decisão mantida. RECURSO 

D E S P R O V I D O . ”  ( T J S P ;  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o 

2025542-59.2018.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão 

Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga – 1ª Vara; Data 

do Julgamento: 13/06/2018; Data de Registro: 14/06/2018) De mais a mais, 

entendo que, nesta fase, não há elementos suficiente que caracterizem o 

animus injuriandi da parte reclamada, pois a postagem que o reclamado 

requer seja excluída liminarmente, aparentemente, é uma mera tentativa da 

reclamada expor os fatos ocorridos, a partir do seu ponto de vista, tanto 

que no corpo do texto inexistem ofensas ou palavras de baixo calão 

dirigidas ao reclamante. Ante o exposto, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela 

parte autora, diante da ausência dos requisitos necessários. Ante a 

premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a análise de eventual 

pedido para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

para o momento de eventual interposição de recurso. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como 

intime o reclamante. Tendo em vista que o presente feito trata-se de 

relação consumerista e diante da constatação da hipossuficiência da 

parte autora no caso concreto, em razão da falta de conhecimento das 

normas técnicas e à informação, determino a inversão do ônus da prova. 

Advirto que o não comparecimento do reclamante na audiência designada 

implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, em revelia 

(artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não havendo acordo deverá a parte 

reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, 

impugnar a contestação pelo mesmo prazo (Súmula n.12 TR/TJ). Deverão 

as partes se manifestar se pretendem produzir provas orais em audiência 

de instrução, inclusive, arrolando desde já testemunhas. Não havendo 

qualquer manifestação o feito comportará o julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina - MT, 06 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010314-93.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CANDIDA ALVES SOUZA 69456801187 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010314-93.2013.8.11.0012. EXEQUENTE: ARLETE CANDIDA ALVES 

SOUZA 69456801187 EXECUTADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES 

MARQUES Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Fundamento. Decido. Trata-se de ação em que a parte 

autora/credora abandonou o feito e tentada sua intimação pessoal para 

dar prosseguimento a demanda não foi encontrada no endereço indicado 

na exordial (id. 12131705) Diante disso, atento aos princípios orientadores 

do processo nos Juizados Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 

9.099/1995, sobretudo a economia processual e a celeridade, tenho que 

não resta alternativa que não seja a extinção do processo sem resolução 

do mérito. Isto porque, extingue-se o processo sem resolução do mérito 

quando, por não promover os atos de diligência que lhe competir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se 

que a Lei dos Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia 

intimação pessoal das partes para extinção do processo, à exegese do § 

1º do art. 51 da Lei 9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54, da Lei 

9099/1995. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 

05 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010398-94.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GESTESELMA RODRIGUES LOPES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010398-94.2013.8.11.0012. EXEQUENTE: GESTESELMA RODRIGUES 

LOPES EXECUTADO: ANDERSON JOSE DE OLIVEIRA Vistos. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento. 

Decido. Trata-se de ação em que a parte autora/credora, em que pese 

devidamente intimada para indicar endereço atualizado da parte 

requerida/executada, em 12/11/2018, permaneceu inerte, conforme 

certidão de id. 18523208, estando o feito paralisado até a presente data. 

Diante disso, atento aos princípios orientadores do processo nos Juizados 

Especiais consagrados no artigo 2º da Lei 9.099/1995, sobretudo a 

economia processual e a celeridade, tenho que não resta alternativa que 

não seja a extinção do processo sem resolução do mérito. Isto porque, 

extingue-se o processo sem resolução do mérito quando, por não 

promover os atos de diligência que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias. Neste caso, ressalte-se que a Lei dos 

Juizados Especiais prevê a desnecessidade de prévia intimação pessoal 

das partes para extinção do processo, à exegese do § 1º do art. 51 da Lei 

9.099/1995. Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra e, por 

tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo sem resolver o 

mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas nos termos do art. 54, da Lei 9099/1995. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001454-18.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BISOLOTI KONZEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

VALMIR MOTOS E PESCARI NAUTICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001454-18.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ALICE BISOLOTI KONZEN 

REQUERIDO: VALMIR MOTOS E PESCARI NAUTICA LTDA - EPP, YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Vistos. Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. Conforme id. 

28493302, a parte requerente deixou de comparecer, apesar de 

devidamente intimada, comparecendo, na ocasião, seu filho que justificou 

a sua ausência na audiência de conciliação informando que a autora 

estava passando mal, contudo, não poderia juntar atestado médico. Como 

consabido, é obrigação da parte requerente comparecer à audiência de 

conciliação ou de instrução e julgamento, sob pena de extinção do feito e 

posterior arquivamento, com a sua condenação nas custas processuais, 

a teor do disposto no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, bem como em 

face do Enunciado 20 do FONAJE. Assim é o entendimento jurisprudencial: 

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. 

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA. 

ACIONANTE NÃO LOCALIZADO POR SEU ADVOGADO. SENTENÇA 

TERMINATIVA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO COM BASE NO ART 51, I, DA LEI 9.099/95 E APLICOU MULTA AO 

AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA 

EXCLUIR A APLICAÇÃO DA MULTA. MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA 

SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, EX VI ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Número do Processo: 

80045911620178050014, Relator (a): LEONIDES BISPO DOS SANTOS 

SILVA, 6ª Turma Recursal, Publicado em: 16/04/2019). “PROCESSUAL 

CIVIL. REPRESENTAÇÃO. PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO 

POR ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS 

JUIZADOS. NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, 

CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 

9.099/95. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível n° 71003815172, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Julgado em 08/05/2013). Ante o exposto, nos termos da 

fundamentação supra e, por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 51, inciso I, 

da Lei nº. 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de custas. Deixo de 

condená-la, contudo, ao pagamento de honorários advocatícios, nos 

termos do art. 51, §2º da lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo, com as cautelas de praxe e baixas de estilo. P.I.C. Nova 

Xavantina – MT, 05 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000371-64.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LENIA DAMMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLITON GOMES ROCHA LIMA OAB - MT24880/O-O (ADVOGADO(A))

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000371-64.2019.8.11.0012. REQUERENTE: LENIA DAMMANN 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Analisando os 

autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, de forma 

acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. As partes, 

acertadamente, se compuseram amigavelmente. (id. 27632295). Assim 

sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o 

litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. 

Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando 

extinto o processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários 

(LJE, art. 54 e 55). Certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações de 

praxe. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução 

nestes mesmos autos. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Nova 

Xavantina – MT, 05 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e 
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Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-32.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1000981-32.2019.8.11.0012. REQUERENTE: MARIA LUIZA DE SOUSA 

REQUERIDO: MARCELO SANTANA DA SILVA Vistos Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, 

de forma acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O 

acordo entre as partes foi celebrado em audiência de conciliação. (id. 

26774170). Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Certifique-se o trânsito 

em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo e anotações de praxe. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos. Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010035-39.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

VILMONDES PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVAN MENDIS DUARTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010035-39.2015.8.11.0012. EXEQUENTE: VILMONDES PEREIRA DE 

SOUZA EXECUTADO: GIOVAN MENDIS DUARTE Vistos Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, 

de forma acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O 

acordo entre as partes foi celebrado em audiência de conciliação. (id. 

25523197). Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Certifique-se o trânsito 

em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo e anotações de praxe. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos. Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-87.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA MARIA RODRIGUES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

noilson hipolito bueno (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001236-87.2019.8.11.0012. REQUERENTE: EDILEUZA MARIA RODRIGUES 

PINTO REQUERIDO: NOILSON HIPOLITO BUENO Vistos Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, 

de forma acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O 

acordo entre as partes foi celebrado em audiência de conciliação. (id. 

28200975). Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Certifique-se o trânsito 

em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo e anotações de praxe. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos. Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001299-15.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001299-15.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ORLANDO FERNANDES DE 

SOUSA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Analisando os autos 

verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, de forma acertada, 

compuseram sobre o objeto da presente ação. O acordo entre as partes 

foi celebrado em audiência de conciliação. (id. 28203134). Assim sendo, 

como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Destarte, 

nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando extinto o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 

e 55). Certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-13.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS VILELA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REQUERIDO)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001325-13.2019.8.11.0012. REQUERENTE: MANOEL MESSIAS VILELA 

BUENO REQUERIDO: ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104, 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. 

Fundamento. Decido. Analisando os autos verifico que, durante a 

tramitação do feito, as partes, de forma acertada, compuseram sobre o 

objeto da presente ação. O acordo entre as partes foi celebrado nos 

termos da petição de id. 28169766. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Destarte, nos termos 

do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando extinto o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 

Certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo e anotações de praxe. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001326-95.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REQUERIDO)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001326-95.2019.8.11.0012. REQUERENTE: RENATA DE SOUSA SILVA 

REQUERIDO: ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104, RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. 

Analisando os autos verifico que, durante a tramitação do feito, as partes, 

de forma acertada, compuseram sobre o objeto da presente ação. O 

acordo entre as partes foi celebrado nos termos da petição de id. 

28169183. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Destarte, nos termos do art. 22, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, restando extinto o processo com resolução de 

mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). Certifique-se o trânsito 

em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo e anotações de praxe. Eventual descumprimento do acordo 

ensejará pedido de execução nestes mesmos autos. Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 05 de fevereiro de 2020. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-26.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ISABEL DE CASSIA E SILVA (REQUERENTE)

ALAN MORAES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REQUERIDO)

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001350-26.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ALAN MORAES MOREIRA, 

MARIANA ISABEL DE CASSIA E SILVA REQUERIDO: ZELIA RODRIGUES 

DA SILVA 42061059104, CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Vistos Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 

da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Analisando os autos verifico que, 

durante a tramitação do feito, as partes, de forma acertada, compuseram 

sobre o objeto da presente ação. O acordo entre as partes foi celebrado 

nos termos da petição de id. 28231208. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Destarte, nos termos 

do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando extinto o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 

Certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo e anotações de praxe. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-11.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN MORAES MOREIRA (REQUERENTE)

MARIANA ISABEL DE CASSIA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZELIA RODRIGUES DA SILVA 42061059104 (REQUERIDO)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001351-11.2019.8.11.0012. REQUERENTE: ALAN MORAES MOREIRA, 

MARIANA ISABEL DE CASSIA E SILVA REQUERIDO: ZELIA RODRIGUES 

DA SILVA 42061059104, RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38 da Lei 9099/1995. Fundamento. Decido. Analisando os autos verifico 

que, durante a tramitação do feito, as partes, de forma acertada, 

compuseram sobre o objeto da presente ação. O acordo entre as partes 

foi celebrado nos termos da petição de id. 28230913. Assim sendo, como 

as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial. Destarte, 

nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso 

III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando extinto o 

processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 

e 55). Certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo e anotações de praxe. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – 

MT, 05 de fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-36.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VERGINIO DE ARAUJO 27116662120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT22465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AWP SERVICE BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

1001414-36.2019.8.11.0012. REQUERENTE: RAIMUNDO VERGINIO DE 

ARAUJO 27116662120 REQUERIDO: AWP SERVICE BRASIL LTDA. Vistos 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/1995. 

Fundamento. Decido. Analisando os autos verifico que, durante a 

tramitação do feito, as partes, de forma acertada, compuseram sobre o 

objeto da presente ação. O acordo entre as partes foi celebrado nos 

termos da petição de id. 28349720. Assim sendo, como as partes 

apresentaram ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito 

transigível, devida é a homologação por ato judicial. Destarte, nos termos 

do art. 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95, c/c art. 487, inciso III, alínea 

“b”, do CPC, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes, restando extinto o processo 

com resolução de mérito. Sem custas e honorários (LJE, art. 54 e 55). 

Certifique-se o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo e anotações de praxe. Eventual 

descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes mesmos 

autos. Publique-se. Cumpra-se. Arquive-se. Nova Xavantina – MT, 05 de 

fevereiro de 2020. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 2/2020-CA

 A Excelentíssima Senhor a D ra. Luciana Braga Simão Tomazetti, Ju íza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Paranatinga, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a necessidade de retificar a Portaria que designou a 

servidora DAIANI DELA JUSTINA, matrícula 36660, Analista Judiciária, para 

desempenhar a função de Gestora Judiciária na Secretaria da Primeira 

Vara da Comarca de Paranatinga, por 30(trinta) dias, no período de 

09/12/2019 a 07/01/2020, durante o afastamento da Gestora Judiciária 

Substituta Zélia Alves Bispo da Silva, mat. 4127, uma vez que o sistema 

CIA gerou o número da Portaria mas este não apareceu no campo certo.

R E S O L V E:

 I – RETIFICAR a Portaria publicada no DJE nº 10634, disponibilizado em 

06/12/2019, pág. 213, que designou a servidora DAIANI DELA JUSTINA, 

matrícula 36660, Analista Judiciária, para desempenhar a função de 

Gestora Judiciária na Secretaria da Primeira Vara da Comarca de 

Paranatinga, por 30(trinta) dias, no período de 09/12/2019 a 07/01/2020, 

durante o afastamento da Gestora Judiciária Substituta Zélia Alves Bispo 

da Silva, mat. 4127, onde se lê “ PORTARIA N.º <<Documento.Numero>> ” 

leia-se " PORTARIA Nº 38/2019-CA”.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 6 de fevereiro de 20 20

 Luciana Braga Simão Tomazetti

 Ju íza de Direito Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001057-57.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA EQUIPAMENTOS S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do 

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. Paranatinga, 06 de fevereiro de 2020. 

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000381-12.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO -Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira 

Vara desta comarca. Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja 

intimada a parte autora para AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o 

dia 24/03/2020 às 12h:00min. ZÉLIA ALVES BISPO DA SILVA-Gestora 

Judiciária.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74190 Nr: 3242-90.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.A. Gabriel & Cia Ltda - ME, Ademir Antonio 

Gabriel, Marli Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

Procuradora - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A.A. GABRIEL & CIA LTDA - ME, CNPJ: 

73221657000152 e atualmente em local incerto e não sabido ADEMIR 

ANTONIO GABRIEL, Cpf: 34437045149, Rg: 1889033, Filiação: Santina 

Maria Gabriel e Ulbano Gabriel, data de nascimento: 27/03/1959, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A.A. 

GABRIEL & CIA LTDA - ME, ADEMIR ANTONIO GABRIELE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 542/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 12.471,98 - Valor Atualizado: R$ 12.471,98 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos n. 3242-90.2016.8.11.0044.I – Esgotadas as 

tentativas de citação pessoal, conforme súmula n. 414/STJ, defiro a 

realização do ato por edital.II – Int.Paranatinga/MT, 26 de setembro de 

2019.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz Auxiliar da 

Corregedoria-Geral da JustiçaPortaria n. 104/2019/CGJ/MT

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, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Paranatinga, 04 de outubro de 2019

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 53598 Nr: 2794-25.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir de Souza, Josimar Loula Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sérgio Roberto 

Menegotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A/MT, Mariel 

Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Código n. 53598.

Vistos.

I. Certifique-se a Serventia se houve o recolhimento das custas 

processuais, conforme despacho de fl. 147. Caso negativo, intime-se para 

que seja recolhida.

II. Intime-se a parte exequente para, em 05 dias, manifestar acerca da 

petição de fls. 158/161, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85536 Nr: 266-42.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U G C MIRANDA ME, Uilton Gomes Campos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gomes de Campos - 

OAB:22088/0MT, RAFAEL GOMES DE CAMPOS - OAB:22088/O

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à ação 

monitória opostos por U. G. C. MIRANDA - ME em face da COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO 

– SICREDI e por consequência JULGO PROCEDENTE a ação monitória, 

devendo a requerida, pagar a autora a importância declinada na inicial, 

atualizada monetariamente pelo índice INPC desde a data do vencimento e 

acrescido de juros legais de 1% ao mês, contados a partir da data da 

citação.Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

forte no que dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após, certificado o trânsito em julgado e cumpridas todas as 

determinações, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Paranatinga/MT, 25 de novembro de 2019.Fabrício Sávio da Veiga 

CarlotaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 88406 Nr: 1700-66.2018.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N.º 1950-17.2009.811.0044 (25913)

Visto.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por MARIA DE FÁTIMA 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS alegando ser credora da importância de R$ 18.468,31 (dezoito mil, 

quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) e honorários 

advocatícios R$ 1.340,34 (um mil, trezentos e quarenta reais e trinta e 

quatro centavos), fls. 50/56.

Instado a se manifestar, o requerido apresentou impugnação à execução 

alegando excesso no cálculo feito pela parte autora e consignando que o 

valor devido, na verdade, é R$ 17.046,17 (dezessete mil, quarenta e seis 

reais e dezessete centavos) (fl. 58/60).

Às fls. 62/63 a parte exequente se manifestou concordando com o cálculo 

apresentado pela autarquia executada.

É o relato do necessário. Decido.

Diante da concordância expressa da parte exequente com os valores 

apresentados na planilha anexada às fl. 59-v.º/60, conforme petição de fl. 

62/63, acolho o excesso de execução e reconheço como devido à autora 

a quantia de R$ 17.046,17 (dezessete mil, quarenta e seis reais e 

dezessete centavos) a título de pagamento dos valores atrasados, nos 

termos do art. 525, § 1º, V do CPC.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, expeça-se RPV e com a 

expedição de alvará eletrônico voltem os autos conclusos para 

deliberação.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82320 Nr: 3491-07.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDSdS, DRDSdS, JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR LIMA DOS SANTOS, Cpf: 

01953186173, Rg: 1544888-6, Filiação: Elza Lima Marques e Helio Gomes 

dos Santos, 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.

 Despacho/Decisão: Vistos em Correição.Proceda-se à conferência dos 

autos, promovendo a Sra. Gestora o devido impulsionamento. 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, PAULO PEDRO 

FRANCISCO DOS SANTOS, digitei.

Paranatinga, 04 de outubro de 2019

Mairlon de Queiroz Rosa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77206 Nr: 885-06.2017.811.0044

 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: Maria Gloria dos Santos Ribeiro Ferreira, Maria Pereira 

Silva Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco Dos Santos - OAB:, 

João Bosco dos Santos - OAB:19408-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 54032 Nr: 161-07.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Neris Rocha de Melo

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Visto.

Considerando que desde a homologação do acordo/parcelamento não 

houve manifestação das partes, DETERMINO a remessa dos autos AO 

ARQUIVO definitivo, sem prejuízo de desarquivamento, se necessário, 

isento de custas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 14617 Nr: 977-04.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Francisco Teixeira, Adalto Teixeira, Maria de 

Fátima da Silva Nascimento Teixeira, Rosmari de Carvalho Cavasan 

Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Chapada dos Guimarães S/A, 

Kiyoshi Tahahi, Hildebrando Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Quintana Rydlewski 

- OAB:1723-A/MS, Newton Barbosa - OAB:1951-A/MS

 PROCESSO N.º 977-04.2005.811.0044 (Cód. 14617)

Visto.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto às fls. 625/628, pela parte 

autora, em face da sentença de fls. 620/624, sob o fundamento de que a 

referida decisão é obscura quanto à condenação em sucumbência em 

relação ao curador especial.

Os embargos foram interpostos tempestivamente, fl. 630.

É o breve relatório.

 Decido.

Os embargos de declaração foram opostos sob o argumento de 

obscuridade na sentença de fls. 620/624.

 Compulsando os autos, verifica-se que a decisão realmente encontra-se 

com ponto obscuro no tocante à fixação de honorários advocatícios para 

o curador especial, eis que os réus citados por edital foram patrocinados 

pela defensoria pública.

Ante o exposto, conheço dos embargos para suprir a obscuridade 

constante na sentença e excluir a condenação dos autores no pagamento 

dos honorários advocatícios em relação ao curador especial, 

permanecendo in totum os demais termos daquela decisão.

Prossiga no cumprimento da sentença retro.

Intimem-se e se cumpra.

Paranatinga/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27204 Nr: 194-36.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovencio Nogueira dos Santos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Visto.

Diante do petitório de fls. 177/178, oficie-se ao gerente executivo do INSS, 

responsável de APSADJ/INSS/MT, com endereço à Av. Getúlio Vargas, n.º 

533, 7.º Andar, Centro, CEP: 78.005.600, Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício concedido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para tanto 

deve ser encaminhado juntamente os documentos pessoais da parte 

autora (RG, CPF e certidão de casamento), cópia da sentença e desse 

despacho, sob pena de sofrer as penalidades da lei, haja vista que não 

consta a informação de que o benefício fora implantado.

Considerando que a parte requerida não apresentou contrarrazões e, com 

o advento do CPC de 2015, o juízo de admissibilidade do recurso de 

apelação só é de responsabilidade do orgão "ad quem".

Assim, determino a remessa dos autos ao TRF da 1° Região, nos termos 

do art. 1003, § 3° do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30112 Nr: 551-79.2011.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio César Dalsoto, Geraldo Mirantes dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelino Garbúggio - 

OAB:13.548/PR, Charles Antônio Egias - OAB:80.366/PR, Jéssica 

Michele Martinelli - OAB:80.419/PR, Jorge Roberto Martins Junior - 

OAB:43.381/PR, José Wlademir Garbúggio - OAB:17.107/PR, Juliano 

Garbúggio - OAB:47.565/PR

 PROCESSO/CÓD. Nº 30112

Vistos em regime de exceção.

Solicite-se informações sobre a missiva expedida à fl. 267, reiterando-se a 

devolução devidamente cumprida.

Requisite-se a mídia dos depoimentos mencionados à fl. 339v.

Decreto a revelia do réu Geraldo Mirantes dos Santos, uma vez que 

alterou seu endereço e não comunicou ao Juízo (certidão de fl. 330v).

Intimem-se as defesas para se manifestarem, em 05 (cinco) dias, sobre as 

testemunhas não localizadas.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58773 Nr: 3540-53.2014.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alves Cavalcante, Jandira Lima Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Antonio Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Lúcia Antonello - 

OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86950 Nr: 918-59.2018.811.0044

 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: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 

de Paranatinga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Rosa Oliveira Malaubas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Raimundo Esteves - 

OAB:7255/MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:67287, 

Marcelo António Silva - OAB:21332/MT, Ruth Cardoso Ribeiro dos 

Santos - OAB:10350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57026 Nr: 2448-40.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa Oliveira Malaubas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Visto.

Proceda o desentranhamento da petição de fl. 194 devendo ser juntada 

nos autos de código 86950.

Após, intime-se o Município de Paranatinga para se manifestar naqueles 

autos.

Por ora, deixo de extinguir o feito pelo pagamento ante a decisão proferida 

na ação de embargos de terceiro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54754 Nr: 820-16.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Santos de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 DEVOLVER à parte autora O PRAZO 

PROCESSUAL para se manifestar acerca da Sentença de fls. 121, 

conforme decisão de fls. 125.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000455-66.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

RICARDO MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MASCARENHAS MORAES OAB - SP247330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BUENO DE MIRANDA (REQUERIDO)

VILMA APARECIDA VIEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios para o 

cumprimento. Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do 

site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de 

Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de 

pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 31015 Nr: 1450-77.2011.811.0044

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Martelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dr. Flávio Miraglia Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Anis Faiad - 

OAB:3520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1450-77.2011.811.0044 (Código 31015)

VISTO,

A priori imperioso salientar que, erroneamente, a presente ação 

encontrava-se arquivada na Secretaria da Segunda Vara, em apenso aos 

demais volumes do processo nº 2929-76.2009.811.0044 (Código 26897), 

vindo à conclusão do juízo somente nesta data.

Desta feita, considerando que o magistrado Flávio Miraglia Fernandes não 

mais atua no feito principal, determino seja o autor intimado, via Dje, para 

que manifeste seu interesse no prosseguimento do feito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Sem prejuízo, apense-se a presente ação à de nº 2929-76.2009.811.0044 

(Código 26897) para seu regular prosseguimento.

Intimem-se. 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.: 61075 Nr: 1009-57.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Ribeiro & CIA Ltda -EPP, Luiz Fernando 

Conde Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1009-57.2015.811.0044 (Código 61075)

VISTO,

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL, 

alegando contradição na decisão publicada no DJE nº 10592, requerendo, 

assim, sua modificação (fls. 65/67).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por conseguinte, de elementar conhecimento que o objetivo dos embargos 

de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo.

De fato a decisão inclusa no sistema APOLO e publicada no DJE nº 10592 

não diz respeito à matéria tratada nestes autos, tendo sido lançada 

equivocadamente.

Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios, e 

dou-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito a decisão lançada no DJE 

nº 10592.

Determino à secretaria que traslade a estes autos a certidão de transito e 

julgado da sentença prolatada nos autos de embargos à execução e 

juntada às fls. 70/74.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte autora exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço do executado Luiz Fernando Conde Ribeiro, pois não há sequer 

prova de que diligenciou junto aos órgãos dos quais tem acesso, 

comprovando que tentou obter alguma informação pertinente.

Posto isto, indefiro o pedido de citação por edital de Luiz Fernando Conde 

Ribeiro.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o 

que entender de direito, bem como apresentar endereço hábil à citação do 

executado, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 

921, inciso III do Código de Processo Civil.

Cumpra, 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.: 99875 Nr: 2044-13.2019.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elton Meyring

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINE MINUZI - OAB:14631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2044-13.2019.811.0044 (Código 99875)

VISTO,
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Trata-se de embargos à execução proposto por ELTON MEYRING em 

desfavor de MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ambos já qualificados nos 

autos, em que pugna, incialmente, pela concessão da justiça gratuita.

Às fls. 57 foi certificada a tempestividade dos embargos opostos pelo 

executado.

De elementar conhecimento que, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil, para que as partes sejam beneficiadas com a 

gratuidade da justiça, é necessário que se acoste nos autos comprovante 

de renda ou declaração, de próprio punho ou por representantes com 

poderes específicos, de que não tem condições de pagar as custas 

processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família.

 Acontece que tal requerimento deve ser feito fundamentadamente, o que 

não foi o caso, eis que o autor se limitou em dizer que não tem condições 

financeiras.

Deste modo, nos termos do artigo 321, do NCPC, concedo à autora o 

prazo de 15 (quinze) dias para que comprove nos autos qualquer causa a 

justificar a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento 

da gratuidade da justiça, ou, querendo, pague as custas e taxas judiciais, 

bem como as de distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do feito sem resolução de mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 52265 Nr: 1469-15.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Processo nº 1469-15.2013.811.0044 (Código 52265)

VISTO,

Considerando que até o momento não se tem resposta acerca do ofício nº 

246/2016 (fls. 160), determino seja expedido novo ofício à Cooperativa 

SICREDI, a fim de que informe a este juízo a existência de valores oriundos 

de eventuais capitais, aplicações e saldos em conta corrente em nome do 

executado, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, procedendo-se o 

bloqueio dos valores, sob pena de ser-lhe aplicada multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça ao seu representante caso seja 

constatada a desídia da profissional quanto ao fornecimento das 

informações.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para informar bens passiveis de 

penhora do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão da execução na forma no artigo 921, §2º e seguintes, do 

Código de Processo Civil.

Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

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 Direito3

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78221 Nr: 1390-94.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronair Atanázio de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taís Boeira do Nascimento e 

Silva - OAB:201485/O, Thalitta B. Boeira Nascimento e Silva - 

OAB:25170/MT

 DECISÃO: “Vistos. Defiro o pedido ministerial. Expeça-se carta precatória 

para Nova Xavantina- MT para oitiva do PM arrolado. Tendo em vista a 

ausência justificada da testemunha Silvanio Almeida Nunes, redesigno 

audiência para o dia 21 de outubro de 2020 às 16h00min, para oitiva da 

testemunha. Oficie-se a Policia Militar requisitando a presença do PM. 

Cumpra-se, expedindo o necessário”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 58429 Nr: 3342-16.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Dias Pereira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz Camponagara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097

 VISTO,

Prezando pela celeridade e efetividade dos atos processuais, indefiro o 

pedido de nova remessa dos autos ao CEJUSC, uma vez que tentada a 

conciliação, esta restou infrutífera.

Nada obsta, porém, que no curso da demanda, as parte formalizem acordo 

extrajudicialmente, para que, posteriormente, seja levado ao juízo para 

homologação.

Desta feita, cumpra-se a secretaria as determinações constantes às fls. 

134 no que tange à designação de perícia técnica.

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.: 83631 Nr: 4053-16.2017.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4053-16.2017.811.0044 (Código 83631)VISTO,Tratam-se os 

presentes autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO CERRADO - SICREDI em face de JAIME PEREIRA DA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.(...)Feitas essas 

considerações, tendo em vista a não apreensão do bem pretendido pelo 

autor, defiro o requerimento de conversão formulado e converto a 

presente ação de reintegração de posse em execução de título 

extrajudicial.Por conseguinte, efetuem-se as necessárias anotações, 

inclusive na distribuição, e retifique-se a autuação e os registros 

cartorários com relação à natureza da ação, procedendo, ainda, a baixa 

do feito da lista da Meta 2/CNJ.Intime-se a parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos endereço hábil à citação 

do requerido, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.Intimem-se. 

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.: 57877 Nr: 3021-78.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Dias Pereira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Luiz Camponagara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3021-78.2014.811.0044 (Código 57877)

VISTO,

Intime-se o exequente para que manifeste-se acerca das informações 

trazidas pela Carta Precatória às fls. 153/154, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

 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.: 87206 Nr: 1062-33.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fiat Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Alves Pinto Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Processo nº 1062-33.2018.811.0044 (Código 87206)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de ação de Busca e Apreensão ajuizada por FIAT 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de ANANIAS ALVES 

PINTO FILHO, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos verifica-se que a parte autora concordou com o 

pagamento da dívida, conforme consta às fls. 55.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 Fundamento e Decido.

Conforme informado pela requerente, houve a satisfação integral da 

dívida, de tal forma que postula pela extinção do feito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução 

de mérito, haja vista o pagamento do crédito tributário.

No mais, indefiro o pedido do requerido de fls. 40, considerando que 

eventuais levantamento oriundos da alienação fiduciária deverá ser 

realizado pela empresa requerente.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), observando-se o disposto no artigo 85, 

§ 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Transitada em julgado a presente sentença, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

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): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88256 Nr: 1604-51.2018.811.0044

 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: Luciano Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, Janaiza Aparecida Marques Freitas - 

OAB:24086-O/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1604-51.2018.811.0044 (Código 88256)

VISTO,

Intime-se a autarquia para que tome ciência e manifeste-se acerca do 

laudo pericial de fls. 61/63, bem como acerca do requerimento de fls. 67, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, façam os autos conclusos para análise e manifestação.

Atente-se à secretaria ao cumprimento dos comandos judiciais e 

impulsionamentos constantes na CNGC (Foro Judicial) e Portaria n° 

01/2019, a fim de evitar conclusões desnecessárias.

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.: 89645 Nr: 2347-61.2018.811.0044

 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: Ester Conceição Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2347-61.2018.811.0044 (Código 89645)

VISTO,

Tendo em vista que a autarquia requerida não se opôs à sucessão 

processual, defiro o pedido de habilitação, razão pela qual restabeleço o 

curso processual e determino a retificação na capa dos autos para a 

exata qualificação das partes.

Por conseguinte, defiro a realização de perícia indireta para que seja 

apurada a incapacidade da falecida, a fim de aferir o direito ao 

recebimento de eventuais parcelas do benefício, para que sejam pagas 

aos seus sucessores.

Tendo em vista o teor e a necessidade de realização de perícia indireta, 

intime-se o representante do espólio da parte requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente aos autos toda a documentação 

pertinente para a realização de perícia indireta, bem como apresente 

quesitos e informe se irá indicar assistente técnico.

Após, apresentadas as documentações, intime-se a autarquia federal 

para que apresente os quesitos pertinentes, bem como informe se irá 

indicar assistente técnico.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78787 Nr: 1636-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Clebson Dantas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT, Erika Sayuri Susuki Filipin - 

OAB:24434-0/MT, Willian Nascimento Fonseca - OAB:17827

 Código 78787

VISTO,

 Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão fustigada.

Remetam-se os autos ao Eg. TJMT.

Cumpra-se.

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.: 78995 Nr: 1754-66.2017.811.0044

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99642 Nr: 1947-13.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Nunes Piovesan, Pedro Gabriel 

Gonçalves Ferreira, Ronie Rodrigo Zeczkowski Kaiser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - OAB:21521/O

 DECISÃO: “VISTO. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO em desfavor de RONIE RODRIGO ZECZKOWSKI KAISER, PEDRO 

GABRIEL GONÇALVES PEREIRA, WAGNER PEREIRA NUNES e JEAN 

NUNES PIOVESAN pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 

121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 211, caput, ambos do Código Penal, 

praticado contra a vítima Valdivino Gomes da Silva. I – DA REVOGAÇÃO 

DA PRISÃO PREVENTIVA. Fundamentação e decisão oral pela 

manutenção da prisão. II – Tendo em vista que o Defensor Público passou 

a atuar nesta comarca, revogo a nomeação do Dr. Carlézio e diminuo para 

7URH a nomeação de fl. 179. III - Por fim, vista dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo de 05 dias, para manifestação quanto à insistência nas 

testemunhas não encontradas. Após, voltem os autos conclusos para 

decisão.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99718 Nr: 1990-47.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Miguel Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva do réu, eis que a 

necessidade de garantir a ordem pública continua presente.II – OUTRAS 

CONSIDERAÇÕESDiligencie a secretaria o cumprimento da missiva 

expedida à fl. 157.Após, proceda-se a secretaria com a devida 

observância as determinações de fl. 163. Intimem-se.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra, com urgência. Paranatinga/ MT, 04 de fevereiro 

de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28194 Nr: 1189-49.2010.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Warlen Teixeira de Araújo, Aldair João Bernardis, 

Percival Eleutério de Paula, Pedro Gomes Filho, Américo Lamberti, Santa 

Maria Empreendimentos e Participações Ltda, Edio Sandrini, Priscila Olimpio 

Reis, Luiz Carlos Rodrigues, Zenaide Veronez Sabaini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Zamignani Maluf, Alcebíades Zambiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059, Mariana Almeida e Silva Staciarini - OAB:23840/GO, 

Onedson Carvalho da Silva - OAB:7136, Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Romeu Aith Fávaro - 

OAB:260.168-SP, Valeria Regina Zamignani Gemenes - 

OAB:260267-SP

 Processo nº 1189-49.2010.811.0044 (Código 28194)

VISTO,

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 425. Por conseguinte, intime-se 

a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, bem como honorários advocatícios a serem arbitrados no 

mesmo patamar (NCPC, art. 523, § 1º).

Consigne-se na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte 

embargante, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

impugnação (CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (NCPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim, proceda-se, o(a) Sr(a). Gestor(a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 103517 Nr: 3055-77.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Abraão Siqueira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277

 DECISÃO: “VISTO. – Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO em desfavor de Jonas Abraão Siqueira Lima. I – Primeiramente, 

Tendo em vista a ausência do advogado de defesa, nomeio para o ato o 

Defensor Público. II- DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 

Fundamentação e decisão oral pela revogação da prisão preventiva. III– 

Expeça-se o competente Alvará de Soltura IV- Oficie-se a comarca 

Cuiabá- MT para que seja informada acerca da prisão do denunciado, 

conforme determinado `as fl. 90 dos autos, onde o denunciado responde a 

um executivo de Pena. V- Vista dos autos ao Ministério Público pelo prazo 

de 15 dias para diligenciar quanto a testemunha ausente”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 98252 Nr: 1375-57.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcione Maciel do Nascimento, Tatiane Silva 

Domingues, Caroline Castro de Lima, Yuri Vinicius da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 II – OUTRAS CONSIDERAÇÕESVistas a Defensoria Pública para que 

apresente memoriais finais em favor da ré Tatiane Silva Domingues.Após, 

conclusos para sentença.Intimem-se.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra, com urgência. Paranatinga/ MT, 04 de fevereiro de 

2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74332 Nr: 3306-03.2016.811.0044

 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: Tirreno Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários 

S.A, Umberto Cilião Sachelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurilio Faria Costa, Cícero de Faria Costa, 

Roberto Faria Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Felix Cardoso de 

Souza - OAB:14.131/MT, Lucia Rossetto Theodoro - 

OAB:11675-B/MT, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia Rossetto Theodoro - 

OAB:11675-B/MT, Marcelo Antonio Theodoro - OAB:11672-B/MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, julgo improcedente a reintegração de posse 

(Código 69609), revogando a liminar anteriormente concedida (fls. 

107/108); e julgo procedente os embargos de terceiros (Código 74332), 

tornando subsistente a antecipação dos efeitos da tutela concedida em 

favor dos embargantes (fls. 191/192). Tão logo preclusa a presente 

sentença, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor de 

Sebastião Barbosa, requerido da ação de Reintegração de Posse (Código 

69609), caso seja necessário.Por conseguinte, condeno Maurílio Faria 

Costa, Cícero de Farias Costa e Roberto Faria Costa ao pagamento das 

custas processuais de ambas as ações.Por outro lado, condeno os 

requerentes da ação de Reintegração de Posse (código 69069) ao 

pagamento de honorários advocatícios ao requerido Sebastião Barbosa, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa da ação de reintegração de posse (NCPC, art. 85, § 2º). Condeno 

os embargados da ação de Embargos de Terceiro (código 74332) ao 

pagamento de honorários advocatícios ao embargante Tirreno 

Agropecuária e Empreendimentos Imobiliários S/A, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da ação de 

embargos de terceiro (NCPC, art. 85, § 2º).À assessoria do juízo para que 

traslade cópia da presente sentença aos autos de ação de embargos de 

terceiro.Transitada em julgado, aguarde-se a manifestação das partes em 

15 (quinze) dias, sem a qual determino a remessa dos autos ao arquivo, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 05 de fevereiro de 2020.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76847 Nr: 704-05.2017.811.0044

 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: Ilça Mendes Fontanelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, 

suspendo a exigibilidade de sua cobrança, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 05 de fevereiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67282 Nr: 560-65.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kely Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 Diante do exposto, julgo improcedentes os presentes embargos à 

execução e, consequentemente, declaro extinto o feito, com resolução, a 

teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por 

corolário, condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais.Deixo de condenar o embargante ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, em atenção ao que dispõe o artigo 534 §2º, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, junte-se cópia 

da presente sentença aos autos em apenso e, após, arquivem-se, com as 

baixas e anotações de esti lo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72468 Nr: 2591-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raiane Barbosa da Silva, Paulo Rogerio Bonfim 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kevin Michel Souza Tondorf 

- OAB:23335-O/MT, Kristhian Bruno Souza Tondorf - 

OAB:24925/0/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia, para absolver os 

acusados RAIANE BARBOSA DA SILVA e PAULO ROGERIO BONFIM 

JUNIOR, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, 

das acusações que lhe foram feitas.Sem custas processuais.Inexistem 

bens a serem destinados.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cientifique-se.Transitada em julgado a presente sentença e procedidas as 

b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  d e  e s t i l o ,  a r q u i v e m - s e  o s 

autos.Cumpra-se.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.: 76336 Nr: 502-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Vedramin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Fixo o pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015.

Intime-se a parte exequente para que apresente cálculo em relação aos 

honorários advocatícios, tendo como base o cálculo principal já elaborado 

e homologado.

Após, intime-se a autarquia executada para que se manifeste no prazo 

legal acerca dos valores devidos em relação aos honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo a ser apresentado 

pela parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo (honorários).

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

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.: 79903 Nr: 2177-26.2017.811.0044
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2177-26.2017.811.0044 (Código 79903)

VISTO,

Fixo o pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015.

Intime-se a parte exequente para que apresente cálculo em relação aos 

honorários advocatícios, tendo como base o cálculo principal já elaborado 

e homologado.

Após, intime-se a autarquia executada para que se manifeste no prazo 

legal acerca dos valores devidos em relação aos honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo a ser apresentado 

pela parte autora, homologo, desde já, o referido cálculo (honorários).

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, observando o disposto no art. 443 e seguintes da 

CNGC/MT e Resolução nº 168/2011-CJF. Sem prejuízo, caso o crédito seja 

superior a 60 (sessenta salários mínimos), expeça-se o competente 

precatório requisitório.

Intime-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.: 80121 Nr: 2279-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Alves Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Processo nº 2279-48.2017.811.0044 (Código 80121)

SENTENÇA

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos de ação de indenização por danos morais 

movida por LARA ALVES SIMÕES, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO, ambosdevidamente qualificados nos autos.

Em síntese, determinada a intimação da requerente para promover o 

recolhimento das custa inicial ou declarar sua hipossuficiência, este 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 96.

É a síntese do necessário.

Conforme certificado pela secretaria a autora devidamente intimada não 

manifestou-se nos autos, para promover o recolhimento das custa inicial 

ou declarar sua hipossuficiência.

Diante do exposto, com fundamento no art. 290, do Código de Processo 

Civil, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, haja vista o 

não recolhimento das custas iniciais.

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.: 31414 Nr: 1847-39.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kely Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº 1847-39.2011.811.0044 (Código 31414)

VISTO,

Transitado em julgado a sentença proferida nos autos em apenso, bem 

como realizados os traslados necessários, façam os autos conclusos 

para análise e deliberações.

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.: 31732 Nr: 2159-15.2011.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdir Stacke, Heitor Moraes 

Salazar, Ivete Antonia Stacke, Elza Astrolli Salazar, Diego Antonione 

Stacke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123, Maria Amélia C.Mastrorosa Vianna - OAB:16.555/A, 

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Processo nº 2159-15.2011.811.0044 (Código 31732)

VISTO,

Indefiro o requerimento de fls. 176, uma vez que a ordem de hipoteca 

R.03/3396 não foi emanada deste juízo, sendo que eventual cancelamento 

da averbação é de inteira responsabilidade da parte exequente.

 Desta feita, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

cautelas de praxe.

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.: 17659 Nr: 1742-38.2006.811.0044

 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: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocildo Andrade de Medeiros - 

OAB:6.684-B/MT, Wilmar Calasans da Silva - OAB:3746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 II – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕESVisando dar prosseguimento ao feito e 

torna-lo apto a julgamento determino:a) Intime-se a inventariante para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, certidões negativas das esferas 

estadual e federal em nome do falecido. A municipal já esta encartada à fl. 

66;b) Sem prejuízo do acima exposto, dê-se vistas a Fazenda Publica 

Estadual e Federal para manifestarem-se, eis que até a presente data tal 

providencia não aconteceu e ela é indispensável ao prosseguimento da 

presente ação, nos termos do artigo 629 do CPC. A Fazenda Municipal já 

se manifestou à fl. 51; c) Sobrevindo os pareceres da Fazenda Estadual e 

Federal intime-se a inventariante para que apresente as ultimas 

declarações, nos termos do artigo 636 do CPC. Em seguida, intimem-se os 

demais herdeiros para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

as ultimas declarações, conforme preceitua o artigo 637 do CPC;d) Em 

seguida, a inventariante deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

o comprovante do recolhimento ou isenção do ITCMD e o plano de partilha, 

nos termos do artigo 647 do CPC. Os herdeiros terão o prazo de 05 

(cinco) dias para manifestarem-se sob o plano;e) Por fim, venham-me os 

autos conclusos para sentença.Consigno que a inventariante deverá 

cumprir integralmente as determinações com a devida observância aos 

prazos, eis que o feito esta inserido na META 2 e eventual negligência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 403 de 660



sua parte poderá acarretar na destituição do seu encargo ou até mesmo 

na extinção da ação.Intimem-se.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.: 18894 Nr: 361-58.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bioagro Indústria e Comércio Agropecuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Lopes Mainardi, Stefani Benjamim 

Mainardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Jandir Lemos - OAB:12541-A/MT

 Processo nº 361-58.2007.811.0044 (Código 18894)

VISTO,

Notifique-se o Senhor Oficial de Justiça para que preste os 

esclarecimentos solicitados pelos executados às fls. 221/220 no prazo de 

15 (quinze) dias.

Considerando o relato de que o imóvel supostamente estaria em posse de 

pessoa alheia à presente ação, intime-se o exequente para que 

manifeste-se e preste as informações pertinentes no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser desconstituída a penhora.

Com a certidão o oficial de justiça, intimem-se novamente as partes para 

manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 24538 Nr: 571-41.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pelo executado e, 

consequentemente, homologo para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo executado, na importância de R$ 

20.197,20 (fls. 158). Nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de 

liquidação do débito ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, instruindo a solicitação com os documentos 

dispostos no § 1º do referido artigo.Após, com o cálculo acostado aos 

autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, ambos do referido provimento e 

artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC, expeça-se, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor da parte exequente, 

observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal (art. 535, 

§3º, inciso I, CPC), ou, em sendo o caso, ofício requisitório do pagamento 

de Requisição de Pequeno Valor.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 54347 Nr: 456-44.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco de Carvalho, José Pupin, 

Rovilio Mascarello, Kelly Mascarello Muffato, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Iracele Maria Crespi Mascarello, Bruno Camargo Pupin, Ronaldo Monteiro 

Feguri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3473-A, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:7525, Alexandre Mazzer 

Cardoso - OAB:9749-B/MT, Jefferson Kendy Maryama - OAB:44354, 

Mário Ribeiro de Sá - OAB:2521, NELSON BARDUCO JUNIOR - 

OAB:24167-A/MT, Paulo Sergio Daufenbach - OAB:5325/MT

 a) DA PRELIMINAR DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ART. 397, III, CPP) Assim, 

rejeito as preliminares de absolvição sumária (artigo 397, III, CPP). b) DA 

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENUNCIA Assim, presentes os pressupostos 

do artigo 41 do CPP, rejeito as alegações de inépcia da denúncia. c) DA 

PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA Deste modo, rejeito as 

preliminares de falta de justa causa. a) Do réu ROVILIO MASCARELLO: 

Defiro a produção de prova documental, testemunhal, material e pericial. 

Todavia, deve a parte indicar qual o tipo de perícia pretende fazer nos 

documentos apontados como falsos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão do direito de produzi-la. Ademais, consigno que o ônus 

do pagamento da pericia competirá a parte. b) Das rés IRACELE MARIA 

CRESPI MASCARELLO e KELLY MASCARELLO MUFFATO: Defiro a 

produção de prova testemunhal. c) Do réu RONALDO MONTEIRO FEGURI: 

Defiro a produção de prova documental, testemunhal, material e pericial. 

Todavia, deve a parte indicar qual o tipo de perícia pretende fazer nos 

documentos apontados como falsos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão do direito de produzi-la. d) Dos réus JOSÉ PUPIN, VERA 

LÚCIA CAMARGO PUPIN e BRUNO CAMARGO PUPIN: Defiro a produção 

de prova testemunhal e pericial. Todavia, deve a parte indicar qual o tipo 

de perícia pretende fazer, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão do direito de produzi-la. e) Do réu ANTONIO FRANCISCO DE 

CARVALHO: Defiro a produção de prova documental. Indefiro a expedição 

de oficio à atual titular do 1º Serviço de Registro de Imóveis de 

Paranatinga/MT, eis que o acesso aos documentos pleiteados é publico. 

Logo, deve a parte traze-los aos autos. Somente em caso de negativa na 

notarial é que o pedido poderá ser revisto. b) Expeça-se carta precatória 

para a oitiva das testemunhas residentes em outras comarcas; c) Designo 

audiência de instrução para o dia 11 de novembro de 2020, às 13h30min 

(MT), a fim de se ouvir as testemunhas residentes nesta comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87246 Nr: 1074-47.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melissa Cristina Carvalho Bisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Takenori Tamashiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Potaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de INTIMAR o advogado da autora, acerca do bloqueio judicial 

realizado presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 88648 Nr: 1856-54.2018.811.0044

 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: Felisberta Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente a presente ação de cobrança.Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, 

suspendo a exigibilidade de sua cobrança, uma vez que a parte 

requerente é beneficiária da gratuidade de justiça.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, 

conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Intime-se. 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.: 98740 Nr: 1559-13.2019.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Jose Pagotto, Eduardo Pagotto, Reinaldo 

Pagotto, Lidia Inês Pagotto Piovesani, Sonia Maria Pagotto Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devora Ghensev Barberan, Henrique Barberan 

Tortosa, Oficial do 1° Registro de imóveis da Coamarca de Chapada dos 

Guimarães/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego dos Santos Azevedo 

Gama - OAB:231.028/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1559-13.2019.811.0044 (Código 98740)VISTO,Tratam-se os 

presentes autos de ação de anulação de registro público ajuizado por 

CLÁUDIO JOSÉ PAGOTTO e OUTROS contra DEVORA GHENSEV 

BARBERAN e OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos.Os 

autores pleiteiam, preliminarmente, pelo deferimento do pagamento das 

custas de forma parcelada, sob o argumento de que não possuem 

condições de arcar de uma vez com estas sem prejuízo aos seus 

sustentos(...) Deste modo, nos termos do artigo 321, do Código de 

Processo Civil, concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, retificar o 

valor da causa na forma determinada às fls. 184, bem como comprove nos 

autos qualquer causa a justificar a concessão da gratuidade da justiça ou 

o parcelamento das custas, sob pena de indeferimento, ou, querendo, 

pague as custas e taxas judiciais, no mesmo prazo, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Paranatinga/MT, 

04 de fevereiro de 2020.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58569 Nr: 3435-76.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fruet Cruz Comércio e Representações Ltda, 

Danilo Goulart Cruz, Adriano Fruet Cruz, Cleuzeny de Oliveira Freitas, 

LINDAJARA DE FATIMA FRUET CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a 

parte Autora para manfestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de 

fls. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28224 Nr: 1219-84.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Fideski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880, Ronaldo de Lima Croce - OAB:211863/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 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 para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18912 Nr: 381-49.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avelino Barbieri, Vilma Maria Fontana Barbieri, 

Jaime Dias Pereira Filho, Eliezer de Campos Melo, Rosely Bezerra Melo, 

Rosineire Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:9724-B/MT

 Contudo, indefiro o pedido de expedição de oficio ao Banco Sicredi para 

proceder bloqueio de valores, considerando a necessidade de prévia 

intimação dos executados quanto à penhora.Havendo bloqueio de 

dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim 

de que requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte 

executada para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.No caso de 

penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta encaminhada pelo 

Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram encontrados 

valores a serem bloqueados nas contas da executada.Em sendo a 

constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, desde já, o desbloqueio.Por 

fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação da 

busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Paranatinga – MT, 23 de janeiro de 2020.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 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 manifestarem acerca dos cálculos de fls. 229.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32574 Nr: 814-77.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabia de Azevedo Silva Fengler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo A. de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076, Simone Fengler Spiering - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT, Divair Aparecido de Pieri - OAB:4336-A, Rodrigo 

Ribeiro Araújo. - OAB:116232/MG

 IMPULSIONO estes autos nos termos da legislação vigente, com a 

finalidade de intimar a parte autora para impugnar o Recurso de Apelação 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 32799 Nr: 1037-30.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São Benedito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32799.

VISTO,

Trata-se de Execução Fiscal, em que a Fazenda Nacional-UNIÃO pugna 

para que seja realizada transferência do valor bloqueado às fls. 52/53, 

penhora online do valor remanescente da dívida, via sistema Bacenjud, 

nos ativos financeiros pertencentes do executado HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO BENEDITO LTDA, CNPJ: 14.958.482/0001-00, até o 

limite da dívida remanescente atualizada.

 Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu 

satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a 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 

divida executada.

Com essas considerações, determino a penhora online sobre dinheiro, em 
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espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO BENEDITO LTDA, CNPJ: 

14.958.482/0001-00, até o limite da dívida remanescente atualizada.

 Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo legal, 

oferecer embargos.

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, desde já, o 

desbloqueio.

Em relação ao item “1” da petição de fls. 66, DETERMINO que realize 

remessa dos autos para a Fazenda Nacional, com o intuito de que o seu 

representante expeça-se e junte aos autos guia de recolhimento com 

relação ao valor bloqueado, para que com o retorno dos autos 

providencie-se a vinculação e levantamento dos valores em favor da 

Fazenda Nacional - UNIÃO.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 23 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 82254 Nr: 3454-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSNI PIRES TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronimárcio Naves - 

OAB:6.228/MT

 Por essa razão, há risco de prolação de decisões conflitantes, 

considerando eventuais impugnações existentes nos autos da 

Recuperação Judicial, impossibilitando a prolação de sentença de mérito 

neste juízo.Desta forma, em atenção ao recente entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, acima exposto, deixo de analisar as demais 

preliminares postas pelo requerido e, por conseguinte, determino a 

remessa dos autos à Primeira Vara Cível da comarca de Campo Verde/MT, 

para que sejam apensados ao de nº 7612-57.2017.811.0051 (Código 

133450), procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

juízo.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.: 83670 Nr: 4078-29.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdson de Sousa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 83670

VISTO,

Chamo o feito à ordem.

Considerando que a decisão de fl.44 bem como a pesquisa via BacenJud 

(fls.45/46), fora realizada equivocadamente em nome de terceiro que não 

é parte nos autos, desconsidero as presentes.

Pois bem.

Trata-se a presente ação de Execução de Título Extrajudicial em que a 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

- Sicredi pugna para que seja realizada penhora online, via sistema 

Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes do executado Valdson de 

Souza Lima, CPF: 602.416.703-22, até o limite da divida atualizada, no 

valor de R$ 116.073,80 (cento e dezesseis mil, setenta e três reais e 

oitenta centavos) conforme cálculos atualizados às fl. 42/43.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a 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 

divida 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.

Com essas considerações, DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome do executado Valdson de Souza Lima, CPF: 602.416.703-22, até o 

limite da divida atualizada, no valor de R$ 116.073,80 (cento e dezesseis 

mil, setenta e três reais e oitenta centavos) conforme cálculos atualizados 

às fl. 42/43.

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio.

Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 23 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6389 Nr: 233-48.2001.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renerio Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erasto Paggioli Rossi - 

OAB:OAB/SP

 IMPULSIONO estes autos nos termos da legislação vigente, com a 

finalidade de intimar a parte requerida para no prazo de 05 (cinco)dias 

manifestar acerca dos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14481 Nr: 874-94.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Raiter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio da Costa Moura, Maria José de 

Assis Moura, Odenir Braz Lima Barros, Yolanda Spinelli Lima Barros, 

Jorge Antonio Pires de Miranda, Marilene Auxiliadora Campos de Miranda, 

Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da Conceição Vicente Corso, José 

Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso Martins e Silva, João Batista Martins 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848, Gilberto Lopes Theodoro - OAB:139.970/SP, Gilberto 

Lopes Theodoro - OAB:139970/SP, Giselle Batista de Oliveira - 

OAB:216288/SP, José Esteves de Lacerda Filho - OAB:2492, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Sérgio Luiz 

Barbedo Rivelli - OAB:242.017-SP

 Nos termos da Portaria 001/2019/GAB, impulsiono o presente feito com a 
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finalidade de intimar a parte autora, para retirar o madando de intimação, a 

fim de apresentá-lo ao cartório,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24163 Nr: 193-85.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amir Eliceu Zemolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dow Agrosciences Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640/MS, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado a 

Exequente para no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24163 Nr: 193-85.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amir Eliceu Zemolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dow Agrosciences Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640/MS, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

Executado, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24163 Nr: 193-85.2009.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amir Eliceu Zemolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dow Agrosciences Industrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640/MS, Gustavo Lorenzi de Castro - OAB:129134

 Processo nº 193-85.2009.811.0044 (Código: 24163)

VISTO,

Trata-se de Cumprimento de Sentença em que o exequente Dow 

Agrosciences Industrial Ltda pugna para que seja realizada penhora 

online, via sistema Bacenjud, nos ativos financeiros pertencentes ao 

executado Amir Eliceu Zemolin, CPF: 336.210.710-91, até o limite da divida 

atualizada, no valor de R$ 4.417,81 (quatro mil, quatrocentos e dezessete 

reais e oitenta e um centavos) conforme cálculos atualizados às fl. 728.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a 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 

divida 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.

Com essas considerações, DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome do executado Amir Eliceu Zemolin, CPF: 336.210.710-91, até o limite 

da divida atualizada, no valor de R$ 4.417,81 (quatro mil, quatrocentos e 

dezessete reais e oitenta e um centavos) conforme cálculos atualizados 

às fl. 728.

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio.

Tendo em vista o equivoco na expedição do mandado de fl. 722, determino 

seu cancelamento.

 Atente-se a secretaria à conversão da ação em cumprimento de 

sentença.

 Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 23 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28996 Nr: 1993-17.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria de Jesus Moura ME, Ana maria de 

Jesus Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1993-17.2010.811.0044 (Código: 28996)

VISTO,

Trata-se de ação de Execução Fiscal em que o Estado De Mato Grosso 

pugna para que seja realizada penhora online, via sistema Bacenjud, nos 

ativos financeiros pertencentes às executadas Ana Maria de Jesus Moura 

Me, CNPJ: 36.973.733/0001-50 e Ana Maria de Jesus Moura CPF: 

550.698.351-49, até o limite da CDA atualizada, no valor de R$ 7.511,50 

(sete mil, quinhentos e onze reais e cinquenta centavos) conforme 

cálculos atualizados às fl. 60 v.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a 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 

divida 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.

Com essas considerações, DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, 

em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em 

nome das executadas Ana Maria de Jesus Moura Me, CNPJ: 

36.973.733/0001-50 e Ana Maria de Jesus Moura CPF: 550.698.351-49, 

até o limite da CDA atualizada, no valor de R$ 7.511,50 (sete mil, 

quinhentos e onze reais e cinquenta centavos) conforme cálculos 

atualizados às fl. 60 v.

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o 
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desbloqueio.

Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Paranatinga – MT, 23 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 57259 Nr: 2610-35.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Senna, Adriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2610-35.2014.811.0044 (Código 57259)

VISTO,

Cuidam-se os presentes autos execução de título extrajudicial movida pela 

COOPERATIVA DE CRÉDITO D LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

CERRADO-SICREDI, em face de LUIZ ANTÔNIO DE SENNA e ADRIANO DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, os executados foram citados via edital, oportunidade em que 

nomeada a Defensoria Pública para tratar de seus interesses, fora 

apresentada impugnação por negativa geral (fls. 93).

Adiante, a parte exequente comparece aos autos pleiteando a realização 

de busca de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, além d inclusão dos 

executados no cadastro de inadimplentes (fls. 100/101).

É a síntese do necessário.

I – DA IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL

Em manifestação, a Defensoria Pública argumentou a ausência de 

elementos para apresentação de embargos à execução, justificando a 

apresentação de contestação por negativa geral.

Sobreo tema já decidiu a jurisprudência, vê-se:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REPRESENTADO 

POR CURADOR ESPECIAL. OPOSIÇÃO POR "NEGATIVA GERAL". 

INADMISSIBILIDADE. Conquanto o artigo 341, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, disponha que o ônus da impugnação especificada dos 

fatos não se aplica ao Curador Especial, inadmissível a oposição de 

embargos sob o argumento de "negativa geral". Embargos não se 

confundem com a contestação, pois possuem natureza jurídica de ação 

de conhecimento, incidental ao processo de execução. Diante da sua 

natureza jurídica, não admitem propositura por "negativa geral", de modo 

que sua petição inicial deve conter alguma das alegações elencadas no 

artigo 917, do Código de Processo Civil. Regra legal descumprida pelo 

Curador Especial. Oferecimento de defesa genérica que não traz qualquer 

elemento capaz de desconstituir o título extrajudicial que fundamentou a 

execução. Rejeição liminar bem aplicada. Sentença mantida. Apelação não 

p r o v i d a . ”  ( T J - S P  -  A C :  1 0 2 0 8 4 0 3 3 2 0 1 8 8 2 6 0 3 0 9  S P 

1020840-33.2018.8.26.0309, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 10/05/2019)

 Desta feita, rejeito a impugnação apresentada e, por consequência, 

determino o prosseguimento do feito.

II – DA BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD

Extrai-se dos autos que a parte exequente ainda não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia a 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.

Com essas considerações, determino a penhora online sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

dos executados Luiz Antônio Senna, CPF nº 103.180.381-53 e Adriano da 

Silva CPF nº 550.631.441-87, até o limite da dívida atualizada, no valor de 

R$ 327.444,95 (trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e 

quatro reais e noventa e cinco centavos) conforme cálculos atualizados à 

fl. 102.

Em tempo, oficie-se ao SERASA/SPC para que, realize a inclusão do nome 

do executado ao Cadastro dos Inadimplentes, devendo tal negativação, 

ser mantida até o devido pagamento do débito, ou, então, até que seja 

extinta a execução, por qualquer motivo, conforme disposto no artigo 782, 

§3º, do Código de Processo Civil.

Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. Em 

seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).

No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, autorizo, desde já, o 

desbloqueio.

Por fim, mantenham-se os autos conclusos em gabinete para a efetivação 

da busca e constrição acima deferida via sistema Bacenjud.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 23 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60045 Nr: 532-34.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apoio Transportes Ltda - EPP, Adriano Fruet 

Cruz, Danilo Goulart Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara B.de Lima - 

OAB:7669-0, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos executados na Comarca de Primavera do Leste/MT, 

trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, conforme artigo 

388, parágrafo único e 389 da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63359 Nr: 2023-76.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594

 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 

Exequente para no prazo de 15 dias, pugnar o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66216 Nr: 62-66.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlucia Ferreira dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69301 Nr: 1381-69.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Lima & Cia Ltda -EPP, João 

Carlos de Lima, Sérgio Probst

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora acerca da decisão retro, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade a ser 

cumprido o mandado.

Em caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a 

guia entrar em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83670 Nr: 4078-29.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdson de Sousa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/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 a 

Exequente para no prazo de 15 dias, pugnar o que de direito, pois não 

foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 101872 Nr: 2583-76.2019.811.0044

 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: Marco Antonio Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALITA ALVES DA COSTA - 

OAB:21643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) essas considerações, porque preenchidos os pressupostos 

autorizadores do art. 300, do CPC, aliado ao poder geral de cautela, defiro 

parcialmente a tutela de urgência vindicada e, por conseguinte, determino 

seja suspenso os atos expropriatórios em relação ao veículo placa 

DLU-6004, marca/modelo MMC/200 4X4 L, ano 2003/2003, chassi nº 

93XLNK3403C331425, nos autos do processo nº 1172-37.2015.811.0044 

(Código 61437).Tão logo preclusa a presente decisão, determino seja esta 

trasladada aos autos principais para o devido cumprimento.Cite-se o polo 

passivo, para apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61437 Nr: 1172-37.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dagoberto Carlos Junior, Dagoberto Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darley da Silva Camargo - 

OAB:6.526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Processo nº 1172-37.2015.811.0044 (Código 61437)

VISTO,

Tendo em vista que o executado até o presente momento não efetuou o 

pagamento dos valores devidos, defiro o requerimento de fls. 100 e 

determino seja expedido mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

do devedor quantos forem necessários ao pagamento da dívida (NCPC, 

art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

novel Código de Processo Civil, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda a atualização do débito.

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.: 84022 Nr: 4247-16.2017.811.0044

 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: Aparecido Martins Vidal, Ana Lúcia fernandes Vareiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, Luiz Henrique Vieria - OAB:55639-A

 VISTO,

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifeste-se acerca dos valores depositados voluntariamente pelo 

requerido, sob pena do seu silêncio importar na anuência quanto aos 

cálculos apresentados, bem como na extinção do processo pelo 

cumprimento da obrigação.

No mais, considerando que os valores depositados são incontroversos, 

intime-se a parte autora para que, também, apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, conta para que seja realizado a transferência dos valores.

Desde já, defiro a expedição de alvará de levantamento em relação aos 

valores depositados nos aos à conta a ser indicada pela causídica da 

parte autora.

Após, transcorridos os prazos, façam os autos conclusos para análise e 

deliberação.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 5395 Nr: 537-81.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro José de Gois, Maria Dolores Aguila de Gois

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaivo Dias Pereira, Tereza Margarete Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT, 

PRISCILA KATIA MIGUEL FAKINE - OAB:13706

 Processo nº 537-81.200.811.0044 (Código 5395)

VISTO,

Analisando o presente feito, verifico que, intimada, a executada informa a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão proferida à fl. 

253, 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. 279/280 sobreveio informação da secretaria da Primeira Câmara 

de Direito Privado de que foi indeferido o pedido liminar vindicado.

Assim, intime-se o exequente para que manifeste-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do resultado negativo do leilão ou informe bens 

passiveis de penhora do executado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de suspensão da execução na forma no artigo 921, §2º e seguintes, 

do Código de Processo Civil.

Em caso de ausência de manifestação determino a remessa dos autos ao 

arquivo provisório até decurso do prazo prescricional ou manifestação da 

parte.

Paranatinga/MT, 04 de fevereiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61075 Nr: 1009-57.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Ribeiro & CIA Ltda -EPP, Luiz Fernando 

Conde Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta 

comarca.Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito, bem como apresentar endereço hábil à citação do 

executado, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 

921, inciso III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 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 (quinze) dias para apresentação de quesitos 

e indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de 

Processo Civil).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67837 Nr: 740-81.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilena Dionizia Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 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 intimada a parte 

autora para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento do preparo da Carta 

Precatória para Campo Verde-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 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 (quinze) dias para apresentação de quesitos 

e indicação de assistente técnico (artigo 465, §1º, incisos II e III, Código de 

Processo Civil).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010002-50.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

J. CAVALHEIRO - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APOIO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA OAB - MT13853/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do(a) 

advogado(a) da parte exequente para, querendo, requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 1321-91.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Neif Schnadelbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caroline Andreska Targanski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO HENRIQUE AYALA 

BARBOSA - OAB:24326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do contido no Ofício nº 058/2019- PJ da Promotoria de Justiça desta 

Comarca, comunicando a ausência da Promotora de Justiça entre os dias 

04 e 14 de novembro de 2019, redesigno a audiência retro, para o dia 

19/03/2020 às 13h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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Comarca de Peixoto de Azevedo

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

E V A N D R O  J U A R E Z  R O D R I G U E S  P R O C E S S O  n . 

1000135-45.2020.8.11.0023 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Transporte Terrestre]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARCELO ROCHA 

DE LIMA Endereço: Rua Das Hortências, s/n, Jardim das Flores, UNIÃO DO 

NORTE (PEIXOTO DE AZEVEDO) - MT - CEP: 78533-000 POLO PASSIVO: 

Nome: VIACAO XAVANTE LTDA Endereço: Rua Bororos, 342, São 

Benedito, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Senhor(a): 

MARCELO ROCHA DE LIMA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Audiência 

de Conciliação Data: 27/02/2020 Hora: 13:00 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. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000118-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ESPINDULA DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DA SILVA MARAFON OAB - MT12275/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO 

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000118-77.2018.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 15.150,00 ESPÉCIE: [Atos Unilaterais]->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) POLO ATIVO: Nome: DANIELA ESPINDULA DE 

QUADROS Endereço: Rua Afonso Pena, 35, Centro Novo, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS 

AEREAS Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA 

RODRIGUES, 939, Alphaville Industrial, TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 

06460-040 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, 

conforme despacho, petição e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado (art. 523 

de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO : Valor R$ 10.000.00 (dez mil 

reais), ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso 

do prazo para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou 

nova intimação (Art. 525, do CPC). ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 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, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO 

n. 1000624-53.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO Endereço: 

RUA CASSILÂNDIA, 96, CASA, BELA VISTA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: 

RUA SENADOR DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 INTIMANDO(A): _____ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento 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: 

Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de Instrução e Julgamento 

Data: 26/02/2020 Hora: 13:00, COM FUNDAMENTO NA LEI 9.099/95. 

ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente intimada, deixar de 

comparecer à audiência sem motivo justificado, será conduzida e 

responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do CPC), sem 

prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. 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). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO 

DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO 

n. 1000624-53.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: FRANCISCO DE SOUSA SILVA SEGUNDO Endereço: 

RUA CASSILÂNDIA, 96, CASA, BELA VISTA, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: 

RUA SENADOR DANTAS, 74, - DE 58 AO FIM - LADO PAR, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20031-205 INTIMANDO(A): Francisco de Sousa 

Silva Segundo FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA 

QUALIFICADA para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

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: Instrução e Julgamento Sala: Sala de Audiência de 

Instrução e Julgamento Data: 26/02/2020 Hora: 13:00, COM FUNDAMENTO 

NA LEI 9.099/95. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, devidamente 

intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado, será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento (art. 455, § 5º do 

CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de desobediência, o 

mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 

(cinco) dias antes da audiência. 3. 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). ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 
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vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 

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 Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004216-04.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA FANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 6 de 

fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002623-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ORALINA RODRIGUES DA SILVA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pelo INSS é 

tempestivo.Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. Pontes 

e Lacerda/MT, 6 de fevereiro de 2020.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 140696 Nr: 3965-71.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ANUNCIAÇÃO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690, Edilaine Aparecida Soares - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c DANOS 

MORAIS e LUCROS CESSANTES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO pelo RITO 

A QUAL DISPÕE O ARTIGO 318 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ajuizada por CLEIDIANE ANUNCIAÇÃO DE MORAES em face de JOÃO 

BATISTA SOARES.

Narra o autor que trafegava no veículo Fiat Uno Mille Fire, cor branca, ano 

2004, placa KAB-6127 partindo desta cidade com destino à capital 

Cuiabá-MT. E que o réu no veículo Corolla XEI 18VVT, placa DMW-4435. E, 

transcrevendo o boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária 

Federal: “Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em 

Cáceres-MT, no KM 70,7 da BR 174, verificou-se através dos vestígios no 

local, que o V1 trafegava em sua mão de direção quando, o condutor do 

V2 que seguia no mesmo sentido e direção, foi para o acostamento e 

tentou fazer a manobra de retorno, sem no entanto, observar que V1 se 

aproximava. O condutor do V1, ao perceber que V2 adentrava a pista de 

rolamento na tentativa da manobra de retorno, tentou desviar mas não 

conseguiu, colidindo contra a lateral dianteira do V2. Houve três vitimados 

em decorrência do acidente”.

Ao final pede: ““- a titulo de danos materiais emergentes, no valor dos 

gastos que o requerente teve e que comprova documentalmente, no 

importe de R$ 1.564,15 (Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e 

Quinze Centavos); -Danos materiais (Lucros cessantes), a ser calculado 

após a realização de perícia médica, o que se requer, onde se 

comprovará o grau de incapacidade laboral da autora, a ser pago de uma 

única vez, nos termos do artigo 950, parágrafo único do Código Civil. - 

Danos morais, no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). - 

Danos estéticos, no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

O réu citado apresentou contestação, alega preliminarmente a ilegitimidade 

passiva e requer a denunciação da lide, vez que na data do acidente não 

possuía mais o veiculo e já tinha vendido, e não era ele quem estava 

dirigindo. No mérito requer a improcedência.

Foram juntados documentos.

Relatei, decido.

O fato danoso ocorreu em 30 de junho de 2014.

O réu juntou documento que comprova a transferência do veículo em 07 

de maio de 2014. Juntando o recibo de transferência do veículo com 

reconhecimento de firma, transferindo para JAIRTON SILVA NEVES.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

 Fixo honorários em 10 %, suspensos diante da assistência judiciária 

gratuita.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60738 Nr: 1077-42.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dercira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedinei Palharini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA FREITAS SPAGNOL 

REZENDE - OAB:17697/B, Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 11.048-B

 Intimem-se as partes para que digam sobre a certidão – ref. 23.

Após voltem conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126167 Nr: 6315-66.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Tereza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos

Santos, - OAB:OAB/MT 19476-O;

 Dê-se vistas ao Município de Pontes e Lacerda, através de seus 

procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126167 Nr: 6315-66.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Tereza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos

Santos, - OAB:OAB/MT 19476-O;

 À Requerida para apresentar alegações finais, no prazo de 15 dias.

Após, voltem conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163884 Nr: 2104-16.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Palason Ruiz, Margarete Ruiz Resquetti 

Cerqueira , Anésio Ruiz Júnior, Norma Regina Ruiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A., Marlei Ferreira 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 

OAB:18927/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT16.691-A

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar o 

cancelamento da penhora realizada no imóvel objeto da presente 

demanda.Condeno os embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% do valor 

presente causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126167 Nr: 6315-66.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Tereza 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos

Santos, - OAB:OAB/MT 19476-O;

 Visando sanar qualquer nulidade, converto o julgamento em diligência e 

determino que seja cadastrado o advogado da ré Tereza Silva no sistema 

Apolo para posterior intimação, via DJE, para apresentar alegações finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138272 Nr: 2987-94.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMS, JMSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMLDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otávio Mundim Oliveira - 

OAB:22817-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Maria Lima Pereira - 

OAB:22.212/MT, Mauro Lemes da Silva Junior - OAB:14.374/MT

 Acolho o parecer ministerial, intimem-se as partes para que se 

manifestem sobre o estudo psicossocial de ref. 176, bem como 

especifiquem provas que eventualmente pretendam produzir ou manifestar 

se têm interesse no julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145168 Nr: 5759-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH A DE OLIVEIRA – ME, ELIZABETH 

APARECIDA DE OLIVEIRA, Adimarco Antonio do Prado Nava

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLES DIAS SILVA - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINEI EDILENE PEREIRA 

DAN - OAB:24677/O, MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA 

LINDOLFO - OAB:24817/O

 Intimo as partes, através dos seus respectivos patronos constituídos nos 

autos, para comparecer a audiência designada, para tentativa de 

conciliação, conforme dados a seguir: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 10/03/2020, às 16:00, no Edifício do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153078 Nr: 9452-22.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NEPOMUCENO DE BRITO, Rosineia da Silva Brito 

Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação juntado nos autos, é tempestivo, 

sendo assim, abro vista à parte contrária para contrarrazoar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161748 Nr: 1202-63.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira Filho, ALICE VIEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO HENRIQUE MOREIRA 

ROMAN - OAB:18876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por JOAQUIM FERREIRA 

FILHO e ALICE VIEIRA FERREIRA em face em da FAZENDA PÚBLICA 

NACIONAL.

Narra na inicial: “Os Embargantes são senhores e legítimos proprietários 

do imóvel constante de uma gleba de terras denominado Sítio Felicidade, 

com matricula no RGI desta comarca sob nº 2440, adquirido em 05 de 

Janeiro de 1999, conforme Escritura Pública de Compromisso de Compra e 

Venda, registrada no Livro nº 39, às folhas 162 a 166, do RGI de Pontes e 

Lacerda – MT, adquirido de Maria Aparecida Reis Lima e Outros. A 

referida Escritura Pública encontra-se averbada na matricula do imóvel na 

data de 07 de outubro de 1999”.

Ao final pede o cancelamento da penhora e liberação do imóvel.

A Fazenda Pública citada, requereu: “Ante todo o exposto, não se opõe a 

União ao pedido de cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel 

constante na matrícula n.º 2.440 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Pontes e Lacerda/MT, exclusivamente no que diz respeito aos 87,1200-Ha 

(oitenta e sete hectares e doze ares) de terras, tal como previsto na 

descrição da matrícula. Desse modo, requer a improcedência dos pedidos 

formulados, dandose normal seguimento ao processo executivo em todos 

os seus termos, reconhecendo a legitimidade da penhora no que concerne 
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aos 9,6800-Ha (nove hectares e sessenta e oito ares), conforme 

discriminado na matrícula n.º 2.440, tendo em vista o mencionado quinhão 

pertencer ao executado Salvador Reis de Lima”.

Relatei, decido.

Os embargos ataca decisão de penhora concedida na execução de cód. 

5276, em que a União executa Salvador Reis de Lima.

Foi bloqueado o imóvel de mat. Nº. 2440. O embargante demonstra que 

parte do imóvel pertence a ele. O que foi aceito pela União.

Diante da anuência do embargado, havendo reconhecimento do pedido, 

não se opõe a União ao pedido de cancelamento da penhora incidente 

sobre o imóvel constante na matrícula n.º 2.440 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, exclusivamente no que diz respeito aos 

87,1200-Ha (oitenta e sete hectares e doze ares) de terras, tal como 

previsto na descrição da matrícula.

Ficou demonstrado que desde 01/09/1999, parte do imóvel não pertencia 

mais ao executado SALVADOR REIS DE LIMA. O embargante ficou com 

parte de 87,1200-Ha (oitenta e sete hectares e doze ares) de terras, por 

sua vez o executado Salvador Reis de Lima ficou com 9,6800-Ha de 

terras.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, 

CPC e HOMOLOGO o pedido de cancelamento da penhora no imóvel 

constante na matrícula n.º 2.440 do Cartório de Registro de Imóveis de 

Pontes e Lacerda/MT, exclusivamente no que diz respeito aos 87,1200-Ha 

(oitenta e sete hectares e doze ares) de terras.

Com relação a área remanescente, julgo improcedente o pedido e 

mantenho a penhora no que concerne aos 9,6800-Ha (nove hectares e 

sessenta e oito ares), conforme discriminado na matrícula n.º 2.440, tendo 

em vista o mencionado quinhão pertencer ao executado Salvador Reis de 

Lima.

Sem honorários.

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 123077 Nr: 4963-73.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:7940

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido.Ressalto que deverá ser 

descontado os valores já pagos R$ 637.251,00 a serem descontados da 

execução fiscal.Condeno o autor ao pagamento das custas e da honorária 

do patrono do réu, que fixo em 10%, NCPC, a incidir sobre o valor 

atualizado da causa, observada a Súmula n. 14 do E. Superior Tribunal de 

Justiça.Extraia-se cópia para execução fiscal e ação de anulação de 

débito fiscal.PRI.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001429-02.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRICOLA PAES DE BARROS OAB - MT6700-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. P. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001429-02.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: ALIMENTOS - 

LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) PARTE AUTORA: AUTOR(A): BRUNA 

FERNANDA DE CARVALHO PARTE RÉ: REU: REGIANO SALDANHA 

PARAVA 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, 06/02/2020. 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: 1004202-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004202-20.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): OSMAR 

DA SILVA ARAUJO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28919541 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 06/02/2020. 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: 1004202-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004202-20.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): OSMAR 

DA SILVA ARAUJO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

28919541 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 06/02/2020. 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: 1003912-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE COELHO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003912-05.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: MARCILENE COELHO FERREIRA PARTE RÉ: 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 28919553 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 06/02/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 
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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: 1000032-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000032-05.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): PAULO 

ALVES EVANGELISTA PARTE RÉ: REU: SEGURADORA LÍDER Certifico 

que o alvará eletrônico relativo aos presentes autos foi expedido, podendo 

ser consultado através do sítio eletrônico do Banco do Brasil S/A. Assim, 

abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 31/01/2020. ADEMIR BOTTARI Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ELIZABETE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000520-57.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. PARTE RÉ: 

EXECUTADO: JESSICA ELIZABETE RODRIGUES Certifico para os devidos 

fins de direito, que conforme certidão retro do oficial de justiça, e com 

amparo ao provimento 56/2007-CGJ, procedo a intimação da parte autora 

para proceder o pagamento do complemento de diligência. Pontes e 

Lacerda, 06/02/2020. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ELIZABETE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000520-57.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. PARTE RÉ: 

EXECUTADO: JESSICA ELIZABETE RODRIGUES Certifico para os devidos 

fins de direito, que conforme certidão retro do oficial de justiça, e com 

amparo ao provimento 56/2007-CGJ, procedo a intimação da parte autora 

para proceder o pagamento do complemento de diligência. Pontes e 

Lacerda, 06/02/2020. 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.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000294-18.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA FELICIANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000294-18.2010.8.11.0013 AUTOR (A): 

DIVINA FELICIANA DE ALMEIDA. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. INTIME-SE a parte autora, por meio de seus advogados, 

via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a inicial, na 

forma do art. 321 do Código de Processo Civil, carreando aos autos o 

instrumento de mandato devidamente assinado, sob pena de indeferimento 

da inicial, conforme parágrafo único do citado dispositivo. Decorrido o 

prazo acima, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão dos autos. 

INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro de 

2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002192-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS DE OLIVEIRA ABRANTES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES APARECIDO CORREA DE ANDRADE OAB - SP341984 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA FERREIRA ABRANTES DE SOUZA (REU)

BRENNE ABRANTES DE SOUSA (REU)

Giovani Abrantes de Sousa (REU)

LEANDRO ABRANTES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA MORAIS SANTOS OAB - MT19453-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002192-03.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

DENIS DE OLIVEIRA ABRANTES DE SOUSA. RÉU: MARIA CELIA FERREIRA 

ABRANTES DE SOUZA. RÉU: LEANDRO ABRANTES DE SOUZA. RÉU: 

BRENNE ABRANTES DE SOUSA. RÉU: GIOVANI ABRANTES DE SOUSA. 

Vistos. Tendo em vista que restou consignado no termo de ID n.º 

24289992 que a sessão de mediação resultou prejudicada, ante a 

ausência de um dos requeridos, que não compareceu por não ter sido 

citado e, no intuito de evitar-se nulidades processuais, DETERMINO que os 

requeridos sejam pessoalmente citados, por carta, com aviso de 

recebimento, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe do teor do 

art. 344 do NCPC. Com a juntada da contestação, abra-se vistas dos autos 

ao requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000172-05.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000172-05.2020.8.11.0013 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRITO. Vistos. 
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COLHA-SE parecer do Ministério Público, nos termos do art. 178, II, do 

NCPC. INTIME-SE via DJE. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000908-57.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA GALDINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000908-57.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Genesia Galdino de Souza Réu (é, s): Banco Bradesco Financiamentos 

S/A Vistos. AGUARDE-SE a resposta da solicitação em anexo. Após, 

INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se. CUMPRA-SE. Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. 

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001845-67.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES COSTA AGUIAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001845-67.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) PARTE AUTORA: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA PARTE RÉ: 

EXECUTADO: CHARLES COSTA AGUIAR Certifico para os devidos fins de 

direito que, a correspondência retornou sem que a parte fosse encontrada 

pelo carteiro, conforme carimbo do “AR” de ID 25757903. Assim, em 

amparo ao provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para 

manifestação. Pontes e Lacerda, 06/02/2020. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000877-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000877-37.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Lopes Ramos Réu (é, s): Banco Cruzeiro do Sul S/A Vistos. 

Considerando informação de Id: 23793400, EXPEÇA-SE nova carta de 

citação do requerido, observando-se o endereço apresentado na exordial. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro 

de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000447-85.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000447-85.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Maria Lopes Ramos Réu (é, s): Banco Itaú Bmg Consignado S/A Vistos. 

Em atenção à manifestação trazida no Id: 28134206, verifico que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” Id: 18231919). 

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado no Id: 28134206 e, por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de Id: 28039796. Após, 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. EXPEÇA-SE o necessário. 

Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 208114 Nr: 722-17.2020.811.0013

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Alves de Oliveira, Eva Cléia Silva Tuneca Torres, 

VANDA MARIA TAVARES, SIMONE CRISTINA TAVARES QUEIROZ, 

JOCILÉIA APARECIDA ALVES GARCIA, SOLANGE MARQUES ALVES, 

Viviane Keller de Queiróz, José Alves, Edilson Pereira Cavalcante, 

Adenilson Alves da Silva, Maria Romilda de Souza Silva, Joao Eustaquio 

Camilo, LUIZ CARLOS DE BARROS, EDILENE BATISTA ASSIS, Joaquim 

Julio Barbosa, EVANILDA BRAGA ORTENCIO MUNHOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o art. 223 da CNGC, DETERMINO que a secretaria digitalize 

os autos principais (Processo cód. nº. 5014), devendo o mesmo ser 

apensado aos autos cód. nº. 208114.

INTIMEM-SE as partes, cientificando-lhes que o processo mencionado 

passou a tramitar nesta Corte de Justiça pela via digital (eletrônico), bem 

como para que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, se manifestem 

acerca do interesse de manterem pessoalmente a guarda de algum dos 

documentos originais, conforme previsão contida no art. 12, § 5°, da Lei 

n.º 11.419/2006.

CERTIFIQUE-SE a secretaria se os embargos de terceiros foram opostos 

tempestivamente, observando-se o teor do art. 675, "caput", do NCPC.

Na sequência, PROMOVA-SE a conclusão.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000299-40.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIEGINA GOMES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 
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LACERDA DECISÃO Processo: 1000299-40.2020.8.11.0013 AUTOR (A): 

LIEGINA GOMES NOGUEIRA. RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Presentes os requisitos 

previstos nos arts. 319 e 320 do NCPC, RECEBO a inicial. CITE-SE o 

requerido, pelo correio, nos termos do art. 246, I, do NCPC, advertindo-lhe 

do teor do art. 344 do NCPC. Ante as razões apresentadas, inclusive, com 

a juntada da declaração de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 99, §3º, do NCPC. INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA, na forma do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com a juntada da contestação, abra-se vistas dos autos ao 

requerente, na forma prevista no art. 350 do NCPC. Após, à conclusão 

para novas deliberações. INTIME-SE e CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000302-92.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA NUNES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000302-92.2020.8.11.0013. 

REQUERENTE: DIVINA MARIA NUNES VIANA. REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por DIVINA MARIA NUNES VIANA contra INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS. Narra a parte autora, em síntese, que 

formulou pedido administrativo para concessão de auxílio doença junto a 

Autarquia ré. Asseverou que o pleito formulado inicialmente foi deferido e 

posteriormente foi cessado. Diante disso, juntou aos autos os documentos 

comprobatórios do alegado, além da prova documental atestando a 

permanência da incapacidade para o exercício do trabalho, requerendo a 

concessão da tutela antecipada para determinar que a Autarquia ré 

restabeleça o benefício em questão. Ao final, propugnou pela confirmação 

da tutela de urgência e a conversão da pretensão inicial em aposentadoria 

por invalidez, condenando-se a Autarquia ré nos ônus de sucumbência. E 

os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, fundamento e 

decido. A teor do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, 

são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela 

reclamante a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. 

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo de dano e, até mesmo, o risco ao resultado útil do 

processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja 

um retardamento no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido, ou seja, a probabilidade do direito alegado se consubstancia nos 

documentos carreados aos autos, bem como na informação de 

concessão do benefício na esfera administrativa, além da informação de 

cessação do mesmo ao término do prazo determinado. De outro vértice, o 

presente pronunciamento é não definitivo, haja vista que só é admissível 

quando não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que 

poderá ser revista, reformada ou invalidada. Neste sentido, entende José 

Miguel Garcia Medina: “(...), o pronunciamento é provisório estável: 

provisório, porque qualquer das partes pode ajuizar ação com o intuito de 

obter um pronunciamento judicial fundado em cognição exauriente, e 

estável, porque produz efeitos sem limite temporal (Direito Processual Civil 

Moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 484),”. Por outro lado, 

o perigo de dano é evidenciado pelo fato de ser, após o reconhecimento 

administrativo pela Autarquia ré, cessado a benesse, o que faz exsurgir 

fato cujo potencial é capaz de prejudicar a fonte de sobrevivência da 

parte autora, uma vez que os valores recebidos possuem natureza 

alimentar. Presente, pois, o perigo de dano. Sobre a matéria, é o 

entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Presentes 

a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável, 

deve ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para que 

determinada a implantação do benefício de auxílio doença (TRF-4. Agravo 

de instrumento. RS. 0003123-32.2015.404.0000. Órgão Julgador: Sexta 

Turma. Publicação: D. E: 21/09/2015. Julgamento: 16 de setembro de 2015. 

Relator: Hermes Siedler da Conceição Júnior) Como consequência pelos 

atos praticados pela Autarquia ré, necessário se faz o restabelecimento 

do benefício de auxílio doença. Portanto, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência de natureza antecipada, pela suficiência das provas 

apresentadas até este momento e, consequentemente, pela probabilidade 

do direito alegado e, ainda, comprovado pela parte reclamante. Ante o 

exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA, com fundamento no art. 300, “caput”, do Novo 

Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a Autarquia ré, no prazo 

de 30 dias, restabeleça o auxílio doença em favor da parte autora, sob 

pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, 

com o limite equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do 

artigo 537, caput¸ do NCPC. INTIME-SE da tutela provisória de urgência ora 

deferida e CITE-SE a Autarquia ré para, querendo, apresentar resposta 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", do NCPC. Após, com a juntada da contestação da 

autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de sua advogada, 

via DJE para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada. Em seguida, com o transcurso do prazo acima 

mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da impugnação, 

DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde NOMEIO 

como perito nos autos o ilustre médico Dr. MARCOS BENEDITO CORREA 

GABRIEL, CRM-MT 2949, com endereço Hospital Sotrauma, Av. Dom 

Aquino, nº 355, Centro, CEP 78055-378, na cidade de Cuiabá/MT, 

telefones (65) 3624-9211 e (65) 9-9637-8410, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC). Assim, ARBITRO 

honorários periciais devido ao Dr. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal, a serem 

arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba honorária 

ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no Município de 

Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de profissional domiciliado 

no Município de Cuiabá/MT, ente político equidistante a aproximadamente 

448Km da sede desta Comarca, e, consequentemente, faz como que o 

“expert” percorra a distância aproximada de 896Km para a realização dos 

exames médicos referentes aos processos em que atua como perito, 

implicando ainda em gastos, pelo perito, com estadia, alimentação, entre 

outros. Deverá o(a) Gestor(a) Judiciário(a) mediante impulsionamento por 

certidão, via DJE, intimar a parte autora e, mediante carta com aviso de 

recebimento intimar a autarquia requerida acerca da data aprazada para a 

perícia, bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 

1º, incisos II e III, do NCPC). Faço consignar que o(a) requerente deverá 

comparecer na perícia a ser designada, independentemente, de intimação. 

Com o laudo pericial nos autos, vista às partes para se manifestarem 

sobre ele, no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 477, §1º, do NCPC). Por fim, 

com o integral cumprimento das determinações acima mencionadas, 

promova a conclusão dos autos. INTIME-SE o(a) advogado(a) do(a) 

requerente, via Diário da Justiça Eletrônico. A propósito, CONCEDO a parte 

autora o beneplácito da assistência judiciária gratuita. Pontes e Lacerda, 6 

de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004298-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI EDER GALINA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1004298-35.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

RONEI EDER GALINA. RÉU: MULTIMARCA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. RÉU: VITOR GABRIEL COSTA GOMES 

REPRESENTAÇÕES. Vistos. RONEI EDER GALINA, qualificado nos autos, 

ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE 

VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA contra MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA e VITOR GABRIEL COSTA GOMES 

REPRESENTAÇÕES, também qualificados. Juntou os documentos de ID nº. 

27417303 a 27594759. A decisão de ID n.º 27992487 indeferiu os 

benefícios da justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas, sob 

pena de extinção do processo. Em seguida, o autor carreou o 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais (ID n.º 28246525 

a 28246535). E os autos vieram conclusos. É a suma do necessário, 

fundamento e decido. A tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada tem os seus fundamentos descritos no artigo 300 do NCPC, 

nestes termos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Por sua vez, o jurista Daniel Amorim 

Assumpção Neves, ao lecionar sobre a tutela provisória de natureza 

antecipada, diz que: “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo 

de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, 

mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da 

cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de 

tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua 

decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou 

probabilidade – de o direito existir [Manual de Direito Processual Civil, 

Volume Único, Editora JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”. Logo, é 

necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem os quais, impedem a 

concessão da tutela provisória almejada. Pois bem. No caso, não 

vislumbro a probabilidade do direito afirmado, porque os elementos dos 

autos nessa fase inicial não permitem a conclusão sobre a simulação 

afirmada. A comprovação da matéria sobre a qual repousa provimento 

antecipatório requerido na inicial depende de dilação probatória, sendo, 

portanto, prudente e correto, por ora, indeferir o pedido de tutela 

provisória de urgência, bem como permitir o contraditório e a dilação 

probatória, a fim de que se possa decidir com segurança o pedido 

aduzido. Nesse sentido, vide os julgados a seguir, in verbis: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REVISÃO DE 

CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300, DO CPC/2015 – AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS LEGAIS – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO EM CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AGIOTAGEM – NECESSIDADE DE 

ESTABELECER O CONTRADITÓRIO E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos do artigo 

300, do CPC/2015, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau 

que indeferiu o pedido tutela de urgência concernente à determinação de 

indisponibilidade do imóvel objeto do contrato simulado e manutenção na 

posse do bem. A alegação de fraude no contrato de compra e venda de 

bem imóvel para simular a prática de agiotagem é alegação cuja 

demonstração depende de instrução probatória bem como do 

estabelecimento do contraditório, não estando demonstrada, nesta fase 

processual, a probabilidade do direito alegado.” (TJ-MS - AI: 

14010882020198120000 MS 1401088-20.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 05/08/2019). (Destaquei). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO DE 

NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES 

CONTRATUALMENTE ASSUMIDAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273. CAPUT E INCISO I, DO 

CPC. Para a concessão da liminar, necessário o preenchimento dos 

requisitos elencados no art. 273, caput e inciso I, do CPC. Ausente prova 

inequívoca e/ou verossimilhança da alegação, bem como receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a manutenção da decisão 

interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para que 

fossem suspensas as obrigações contratualmente assumidas pela 

agravante. Residindo a causa de pedir da demandante na ocorrência de 

compra e venda de imóvel simulada, mostra-se imprescindível a 

instauração do contraditório, mormente se considerado que houve a 

previsão de pagamento de R$ 200.000,00, por parte da ré. Caso em que a 

recorrente sequer indica as obrigações cuja suspensão objetiva. Por outro 

lado, inexistindo mínima prova e arguição acerca da exigência, por parte 

da recorrida, do cumprimento do contrato, encontrando-se a demandante 

residindo em imóvel distinto, deve ser mantida a decisão fustigada. Negado 

seguimento ao agravo, em decisão monocrática” (TJRS – AI 70062830773 

RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 02/12/2014, 20ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/12/2014). 

(Destaquei). Portanto, não restando demonstrado, de forma inequívoca, a 

probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência 

pleiteada. Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento 

processual, a satisfação de todos os requisitos legais, e sendo 

necessária a formação do contraditório e a dilação provatória, INDEFIRO a 

tutela antecipada requerida. Antes de prosseguir na atividade deste Juízo, 

deve-se ressaltar que a Justiça brasileira tem alçado novos caminhos no 

sentido de implementar e desenvolver mecanismos de solução de 

controvérsias, chamados de meios consensuais de conflito como 

mediação e a conciliação, visando assegurar a todos o direito à solução 

dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. Neste 

sentido, foi recentemente implantado nesta Comarca a Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC de forma a buscar, 

primordialmente, a conciliação entre as partes conflitantes. Desta feita, 

tratando-se de matéria que se amolda ao disposto no art. 2º da Ordem de 

Serviço nº 3/2012 – NPMCSC, DETERMINO que os presentes autos sejam 

remetidos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, para 

que seja realizada a tentativa de sessão de mediação a qual fica, desde 

já, designada para o dia 19 de março de 2020, às 14h00min. Na hipótese 

da sessão restar frutífera, à conclusão para homologação. Para tanto, 

CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para que compareça(m) à 

sessão de mediação/conciliação ora designada, consignando-se 

expressamente no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para o 

oferecimento de defesa será contado a partir do dia aprazado para a 

realização da sessão de mediação, caso as partes não se componham 

amigavelmente. Ofertada a contestação, INTIME-SE a parte autora, na 

pessoa de seu (sua) advogado (a) ou mediante remessa dos autos à 

Defensoria Pública, para ofertar impugnação no prazo legal. Cumpridas as 

etapas acima, façam os autos conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado do mérito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Pontes e Lacerda, 5 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003524-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SALOME BARROS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1003524-05.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

SALOME BARROS SOARES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE ajuizada por SALOMÉ BARROS SOARES em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A 

inicial veio instruída com documentos. A parte requerida foi citada, e 

apresentou contestação ao ID nº. 27526713. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação ao ID nº. 28482108. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente passo, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 
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produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade 

laboral na zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte 

autora. No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, 

considero, em um primeiro momento, que a prova testemunhal 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 prova testemunhal. DESIGNO o 

dia 31 de março de 2020, às 15h00min, para a realização de audiência de 

instrução. INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via 

DJE, bem como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003810-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IONE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (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: 1003810-80.2019.8.11.0013 AUTOR (A): 

IONE PEREIRA DOS SANTOS. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE ajuizada por IONE PEREIRA DOS SANTOS em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados. A 

inicial veio instruída com documentos. A parte requerida foi citada, e 

apresentou contestação ao ID nº. 27453020. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação ao ID nº. 28298786. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente passo, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas. Portanto, não havendo preliminares a serem 

analisadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo-o à fase 

instrutória. Fixo como ponto controvertido da lide: o exercício de atividade 

laboral na zona rural, em regime de economia familiar, por parte da parte 

autora. No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, 

considero, em um primeiro momento, que a prova testemunhal 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 prova testemunhal. DESIGNO o 

dia 31 de março de 2020, às 15h30min, para a realização de audiência de 

instrução. INTIMEM-SE a parte autora, por meio de seu(s) advogado(s), via 

DJE, bem como o requerido, por remessa dos autos, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, apresentem rol de testemunhas cujos depoimentos 

pretendem obter, observados os comandos estatuídos no artigo 455 do 

NCPC. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Pontes e Lacerda, 5 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003382-98.2019.8.11.0013
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MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 SENTENÇA Processo: 1003382-98.2019.8.11.0013 

REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. REQUERIDO: AMANDA 

TURISMO E TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 

contra AMANDA TURISMO E TRANSPORTES LTDA ME, alegando, em 

síntese, que a parte requerida não cumpriu com as obrigações das 

parcelas assumidas, o que deu ensejo ao vencimento antecipado das 

demais prestações do contrato, totalizando o valor equivalente a R$ 

13.970,42 (treze mil novecentos e setenta reais e quarenta e dois 

centavos). Desta forma, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, e, ao final, a procedência do pedido, com a 

confirmação da liminar pleiteada. Com a inicial, vieram os documentos de ID 

n.º 25057078 a 25057083. Na decisão de ID n.º 25069303 foi deferida a 

liminar, sendo cumprida em ID n.º 26015342. A parte ré, por intermédio de 

advogado constituído (ID n.º 25880169), depositou judicialmente o valor 

supra mencionado (ID n.º 25880170). Em ID n.º 26261249 determinou-se a 

expedição de mandado de restituição, cumprido em ID n.º 26779210. A 

parte autora manifestou-se em ID n.º 28754644 requerendo a extinção do 

feito pelo reconhecimento do pedido, bem como pelo levantamento dos 

valores depositados nos autos. E os autos vieram conclusos. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Prima facie, verifico que a purgação da 

mora pela parte ré ocorreu através do depósito judicial do valor integral 

correspondente ao cálculo apresentado pelo banco autor na inicial 

referente às parcelas em atraso e a vencer (ID n.º 25057083 e 

25880170). Os §§1° e 2° do art. 3º, do Dec. Lei 911/69, com nova redação 

dada pela Lei 13.043/2014, assim dispõe: Art. 3 (...). § 1o Cinco dias após 

executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo 

certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro 

por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do 

§ 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Pois bem, a 

parte ré, tempestivamente, efetuou a purgação de sua mora, depositando 

nestes autos a integralidade da dívida pendente antes de que 

consolidasse a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor, conforme determina a norma supracitada e à vista 

do demonstrativo de débito apresentado pelo autor na inicial, devidamente 

atualizado. Nesse sentido é a jurisprudência: “ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA 

Automóvel Ação de busca e apreensão Decisão de primeiro grau que 

considera purgada a mora e determina a restituição do veículo à 

demandada. Agravo interposto pelo autor. Depósito judicial efetuado nos 

exatos termos do cálculo apresentado pelo autor na petição inicial, que 

incluiu os débitos vencidos e vincendos - Pagamento da integralidade da 

dívida remanescente - Recurso manifestamente improcedente. Litigância 

de má-fé do agravante. Aplicação de sanção pecuniária. Agravo 

desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2182658-70.2014.8.26.0000, 

TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel 

Trevisan, j. 12.11.2014). Purgada a mora pela ré, imperioso admitir que a 

ré, de fato, encontrava-se inadimplente, tendo reconhecido juridicamente 

tal inadimplência, com o depósito do valor devido e apontado pelo 

banco-autor na inicial. Se a ré reconheceu sua inadimplência, depositando 

nos autos o valor devido, é caso de extinção do processo com resolução 

de mérito, visto que a ré reconheceu juridicamente o pedido formulado pelo 

banco autor, ao purgar a mora. Nesse sentido: AÇÃO COM PEDIDO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (Apelação Cível nº 0431007-0 

(7346), 17ª Câmara Cível do TJPR, Rel. Lauri Caetano da Silva. j. 

03.10.2007, unânime). Por outro lado, o STJ já decidiu acerca dos valores 

necessários à caracterização da purgação da mora nas ações de busca 

e apreensão dessa natureza, in verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. 

PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 
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entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 

1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 27/05/2014) - destaquei” Com efeito, entendo que o 

depósito realizado pelo requerido na integralidade e de acordo com os 

valores indicados pelo credor fiduciário na inicial é o suficiente para se 

caracterizar a purgação da mora (art. 3º, §2º, do Decreto-lei 911/69), 

devendo-se, por consequência, o veículo ser restituído ao requerido livre 

de ônus, o que já ocorreu em ID n.º 26779210. Por fim, devem os valores 

depositados judicialmente ser levantados pelo autor. Pelo exposto, JULGO 

EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, forte no artigo 487, III, 

“a”, do Código de Processo Civil, para HOMOLOGAR o reconhecimento, 

pelo requerido, da procedência do pedido formulado na inicial. CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que fixo, nos termos do art. 85, §2º, incisos 

I a IV do NCPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Sem prejuízo do 

cumprimento dos atos supra, PROCEDA-SE a expedição de alvará 

eletrônico a fim de viabilizar a transferência eletrônica do valor depositado 

em ID n.º 25880170 e que se encontra na conta do juízo à outra conta 

indicada pelo autor (ID n.º 28754641). Por consequência, considerando a 

purgação da mora e a restituição do bem apreendido, REVOGO a liminar 

de ID n.º 25069303. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para 

as providências de estilo. INTIMEM-SE as partes, na pessoa de seus 

patronos, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. 

Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004054-09.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E M DE MOURA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1004054-09.2019.8.11.0013. 

EXEQUENTE: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EXECUTADO: E. M. 

DE MOURA-ME. Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA em 

desfavor de E. M. DE MOURA ME, todos devidamente qualificados. 

Compulsando os autos verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado pelo exequente no ID nº. 28430914. Sendo 

assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente 

execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Desta forma, em decorrência 

da quitação do débito pelo pagamento (ID nº. 28430914), não há motivo 

que permita a continuidade da presente execução, motivo que a extinção 

do processo é medida de rigor. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que 

faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o executado ao pagamento das custas e taxas judiciárias, 

observando-se, no entanto, aquelas já recolhidas em ID n.º 27675763. 

Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de 

triangularização processual. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000846-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAURA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000846-51.2018.8.11.0013. AUTOR (A): 

EDIMAURA RODRIGUES. RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ proposta por EDIMAURA RODRIGUES contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e 

documentos de ID n.º 13471286 a 13471313. Citada, a autarquia ré 

ofereceu contestação, juntou quesitos e documentos (ID n.º 14759896). 

Determinada a realização de prova pericial, o laudo foi anexado ao ID n.º 

19705420. As partes não se manifestaram quanto ao laudo (ID n.º 

21285688). É a suma do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

faz-se necessária breve digressão sobre o benefício previdenciário 

nominado como “auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago 

em decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta 

duração, embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a 

cada oportunidade em que o segurado dele necessite. O benefício deve 

cessar quando houver a recuperação da capacidade para o trabalho, 

salvo quando o segurado for insusceptível de recuperação para a 

atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo pericial de ID n.º 

19705420, deixou-se consignado nas respostas aos quesitos 

endereçados ao perito que o (a) autor (a) padece de incapacidade parcial 

e permanente para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não 

tenha o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de 

forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de 

imparcialidade de que se reveste, por imposição legal, e ante o 

compromisso judicialmente firmado, ter de guardar equidistância dos 

interesses das partes em confronto. A este respeito, e no concernente às 

situações de incapacidade daqueles que se encontram em situação 

assemelhada a da parte autora, em consonância com o resultado de 

perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA 

OFICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. TRABALHADOR 

RURAL/URBANO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE POR LAUDO 

OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 

MULTA. 1. Não se conhece de agravo retido quando a parte não reitera o 

pedido nas razões ou nas contrarrazões de apelação (art. 523, § 1º do 

CPC, Lei 5869/73). 2. A sentença proferida está sujeita à remessa oficial, 

pois de valor incerto a condenação imposta ao INSS. 3. Os requisitos 

indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez são: incapacidade total e permanente para 

execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência do 

segurado, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando 

for o caso, de 12 contribuições a título de carência, conforme disposto no 

artigo 42 da Lei nº 8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado 

que, tendo cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por 

mais de quinze dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da 

Lei nº 8.213/91. 5. A qualidade de segurada especial é inconteste, vez 
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que a parte autora estava recebendo auxílio-doença, suspenso em razão 

de suposta recuperação da capacidade laborativa. 6. Comprovada a 

incapacidade parcial e permanente da parte autora para o exercício da 

sua atividade laboral, constatada por laudo médico pericial e não havendo 

nos autos elementos hábeis a desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao 

benefício previdenciário de auxílio-doença e sua conversão em de 

aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as condições pessoais 

da parte autora decorrentes da moléstia a que está acometida, aliadas a 

outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio social em que vive, 

nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral que exerce, cuja 

exigência de esforços físicos se mostra inerente à atividade, permitem 

seguramente concluir pela sua incapacidade total e permanente para 

atividade laboral, não sendo razoável supor que uma pessoa nessas 

condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo inicial será a data 

do requerimento administrativo para o auxílio-doença (art. 43, da Lei 

8.213/91), com conversão em aposentadoria por invalidez, a partir do 

laudo pericial. 9. A correção monetária deve ser feita com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC 

após a entrada em vigor da lei nº 11.960/2009. 10. Os juros de mora são 

devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa 

para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Presentes 

os requisitos exigidos no art. 296 do NCPC (Lei 13105/2015), fica 

assegura a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na 

hipótese dos autos. 12. Apelação desprovida e remessa oficial, tida por 

interposta, parcialmente provida. (APELAÇÃO CÍVEL Nº AC 

0049468-88.2015.4.01.9199 / RO, PRIMEIRA TURMA, DESEMBARGADOR 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, E-DJF1 07/12/2016)”. 

Além do mais, a condição de segurado do (a) autor (a), em que pese ter 

sido fundamento de defesa alegado na contestação, encontra-se 

superada uma vez que a própria autarquia já havia concedido 

administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou apenas em 

decorrência da suposta recuperação dele (a) para o desempenho de 

atividades laborais (“vide” ID n.º 13471313). Trocando em miúdos, o fato 

de o réu conceder administrativamente o benefício pressupõe o 

atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, o (a) autor (a), dos requisitos 

necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de segurado (a), 

tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação do (a) segurado (a), fato que foi afastado por 

força da perícia judicial realizada nos autos. Destarte, considerando que a 

parte autora comprovou os requisitos necessários para a concessão do 

benefício, a implantação é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de: a) 

RESTABELECER o benefício de auxílio doença em favor da parte autora 

EDIMAURA RODRIGUES, no valor de 91% (noventa e um por cento) do 

salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da 

cessação do benefício (15/05/2018 – ID n.º 13471313). O pagamento 

retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde 

a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, 

a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que 

dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. b) DETERMINAR a CONVERSÃO 

do benefício previdenciário de AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ, a partir da data da apresentação do laudo pericial 

(27/04/2019 - ID n.º 19705420), inclusive, com direito à percepção do 

décimo terceiro salário proporcional. O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997. c) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. CONFIRMO a tutela de urgência 

deferida na decisão inicial (ID n.º 13687301). Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante preconiza a 

Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de 

condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica 

via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados ao ID 

n.º 17855451 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução 

nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em não 

havendo recurso voluntário por parte da autarquia ré, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da sentença, uma vez que o presente caso, a 

condenação imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 

496, § 3º, do NCPC, não sendo necessário a remessa dos autos ao 

Egrégio TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA 

PROFERIDA SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. 

DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, 

proferida sob a égide no CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, 

tendo em vista que a condenação nela imposta não ultrapassa o limite 

previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de 

ação voltada à concessão/revisão de benefício previdenciário no valor 

mensal de um salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas 

substancialmente inferior às que seriam necessárias para se chegar ao 

patamar de mil salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor 

total da condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. 

Remessa oficial não conhecida. (Reexame Necessário - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: EDIMAURA RODRIGUES; 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; renda mensal: 91% (noventa e um 

por cento) do salário de benefício; data da cessação do benefício: 

15/05/2018 – ID n.º 13471313; APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de benefício; da data da 

apresentação do laudo pericial: 27/04/2019 - ID n.º 19705420. 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Pontes 

e Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000873-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA JOVIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000873-97.2019.8.11.0013 Autor (a, s): 

Vitoria Jovio Réu (é, s): Banco Cetelem S/A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

VITORIA JOVIO em face de BANCO CETELEM S/A. O feito tramitou 

regularmente e, no Id: 24691300, a requerente pugnou pela extinção do 

processo. Devidamente intimado, o requerido não se opôs a extinção (Id: 

28456945). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Inicialmente, mister discorrer que a ação tem como fim primordial a 

satisfação dos interesses do autora sem, contudo, onerar 

demasiadamente o réu. Nesta senda, o deferimento do pedido trazido no 

Id: 24691300 se mostra a medida mais acertada, uma vez que a própria 

exequente não mais tem interesse no prosseguimento da presente 

demanda e pleiteia, pois, a sua extinção. Ressalto que a extinção do 

presente feito não faz coisa julgada material, podendo o exequente, 

promover nova ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender 

conveniente. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 

do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Em observância ao princípio da causalidade, 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que FIXO no montante de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). No entanto, considerando a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita (Id: 19186762), a cobrança de 

tais verbas fica suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC. 

Considerando que o pedido de desistência do feito é ato incompatível com 

o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, parágrafo único), DETERMINO a 
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certificação do trânsito em julgado e a remessa dos os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o registro na 

forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 6 de fevereiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 208325 Nr: 844-30.2020.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Pereira Dutra, HERNANDO DOS 

SANTOS MARQUES REZENDE, Renato Emiliano Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANESSA MORAIS SANTOS - 

OAB:19453/O

 DELIBERAÇÕES

Instalada a solenidade nos termos do provimento 12/2017-CM/MT, procedi 

à oitiva do indiciado, havendo este declarado ter sido preso pela polícia 

militar na data e local apontados no auto de prisão em flagrante delito, 

sendo posteriormente conduzido à delegacia de polícia civil.

Posteriormente, foi encaminhado para realização de exame de corpo de 

delito.

O autuado relatou não ter sofrido agressões ou qualquer outra forma de 

violência desde sua prisão até o presente momento.

O custodiado Hernando dos Santos Marques Rezende declarou ter sido 

informado sobre seus direitos constitucionais.

Considerando que não foram apurados indícios de tortura ou tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, conforme alegações do custodiado e 

demais documentos carreados aos autos, entendo desnecessária a 

tomada de qualquer providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo 

à Resolução 2013/15 do CNJ. Fica facultado ao interessado, contudo, 

pleitear providências aos órgãos de controle interno/externo da entidade a 

que esteja vinculado eventual agente público agressor (Corregedorias, 

Ouvidoria ou Ministério Público) que não tenha sido mencionado na 

presente audiência.

Não havendo novos fatos supervenientes à decisão anterior, mantenho a 

segregação cautelar do custodiado. Cumpram-se as demais 

determinações da decisão anterior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154752 Nr: 10263-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO XISTO DO CARMO, Fabio Barbosa 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter de Oliveira Peixoto - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764, 

Erlando Rodrigues da Silva - OAB:OAB/MT21777, MARCO AURELIO 

FERNANDES RIBEIRO - OAB:21787/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da defesa para que apresente suas 

alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-97.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RICARDO TABORDA DEL RIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERRO VELHO DO XAROPINHO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de maio de 2019, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SERVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 7 de agosto de 2019, às 14h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001925-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE SERVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEGO DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 24 de junho de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000823-71.2019.8.11.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 423 de 660



Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE GRIGORIO MILITAO E SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT17567-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de junho de 2019, às 13h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002820-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI MARTINS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 29 de outubro de 2019, às 

14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SERAFIM DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para 23 de setembro de 2019,às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001778-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SERAFIM DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EMETRA -EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 1 de abril de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003214-96.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE AKEMI KIHARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Intimação da parte promovente e patrono a fim de que 

compareçam a audiência designada para o dia 04 de Dezembro de 2019 

às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003463-47.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ CAMPOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos patronos da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA OAB - MT0009789A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA OAB - RJ109367-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 10 de junho de 2019, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR KARLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de junho de 2019, às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR KARLING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 3 de junho de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada da requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002730-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 12 de junho de 2019, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-28.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PALACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA OAB - SP196524 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 5 de junho de 2019, às 13h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001534-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISON DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 29 de julho de 2019, às 14h30min

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001926-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

GILBERTO DE OLIVEIRA TURISMO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 14 de agosto de 2019, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002842-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA LASCOSQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 18de março de 2019, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000409-44.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO LAZAROTTO BALDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLY TEODORO DE ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 16.11.2017, às 15h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001486-20.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DUTRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 17 de julho de 2019, às 13h10min

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIENE PEREIRA BORBA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO SILVA MACEDO OAB - MT18079/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010882-04.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA ANTONIA DE OLIVEIRA DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL DE CARVALHO FRANCO OAB - MG38032 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA RONDÔNIA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar advogado da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para 

condenar a Reclamada a pagar á Reclamante a quantia de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. 

Declaro inexistente o débito inscrito pela Reclamada em nome da 

Reclamante relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem 

como determino que a Reclamada preceda a retirada do nome da 

Reclamante dos cadastros de restrição ao credito, no prazo de 10 dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao 

valor de R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. P. R. I."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002238-89.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIWIANY DO CARMO OLIVEIRA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação dos patronos da autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-47.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA BARBOSA SODRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000305-47.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:HILDA BARBOSA 

SODRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR 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: Conciliação 1 Data: 19/03/2020 Hora: 13:30 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . CUIABÁ, 6 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: 1000306-32.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARCELINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000306-32.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:FRANCISCO 

MARCELINO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACKSON 

DOUGLAS BOABAID DE SOUZA 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 1 Data: 

19/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 6 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: 1000310-69.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO JOSE BASILIO RODRIGUES (REU)

 

PROCESSO n. 1000310-69.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:J. MOREIRA 

COMERCIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEDER DE LACERDA 

SILVA POLO PASSIVO: RODOLFO JOSE BASILIO RODRIGUES 

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: 19/03/2020 Hora: 13:50 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, 

SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 6 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: 1000314-09.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR PRUDENCIO DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000314-09.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:J. MOREIRA 

COMERCIO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WEDER DE LACERDA 

SILVA POLO PASSIVO: ODAIR PRUDENCIO DOS 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: Conciliação 1 Data: 

19/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 6 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: 1000315-91.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO(A))

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - 474.570.231-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000315-91.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ALVARO 

ADALBERTO MACIEL CARNEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO POLO PASSIVO: 

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX 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: 

19/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO 

JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . CUIABÁ, 6 de fevereiro de 2020 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-52.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA DE FATIMA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-94.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DONIZETE MORAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, a partes promovida foi devidamente intimada para 

cumprimento da sentença, mas Não efetuou o pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010445-94.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DONIZETE MORAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da parte promovida para juntar aos autos os dados 

bancários para liberação dos valores vinculados

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149829 Nr: 7835-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joniele Cruz Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Intimação do patrono do autor do fato para apresentar as alegações 

finais.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 6/2020/DF.

O Doutor DARWIN DE SOUZA PONTES, Meritíssimo Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

CONSIDERANDO que a servidora Marilúcia Rodrigues da Silva, Técnica 

Judiciária, ora designada Gestora Judiciária da Secretaria do Juizado 

Especial da Comarca, matrícula 7280, encontrar-se em gozo de férias, no 

período de 3/2/2020 a 22/2/2020;

 R E S O L V E:

 Artigo 1º. – DESIGNAR a servidora JOSÉLIA PINTO GOMES GUEDES, 

Técnica Judiciária, matrícula 8676, para exercer as funções de Gestora 

Judiciária Substituta da Secretaria do Juizado Especial Cível e Criminal da 

Comarca de Poxoréu-MT, no período de 3/2/2020 a 22/2/2020, em 

substituição a titular que se encontrará em gozo de férias.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Poxoréu-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito Diretor do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000463-70.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT20687/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. O. L. (REQUERIDO)

R. G. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000463-70.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: LEANDRO FERREIRA LIMA REQUERIDO: HELOISE OLIVEIRA 

LIMA, RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA VISTO, DEFIRO o pedido ministerial 

de id. 24981670. Por conseguinte, DESIGNO audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2020, às 14h00min (MT). Ainda, 

CIENTIFIQUE-SE o parquet. Ás providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62745 Nr: 988-45.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim José da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correira da Silva - OAB:MT- 

8.184-A

 nos termos do artigo 5º, §3º do provimento 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA, a parte requerida, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o recolhimento das custas o processuais no importe de R$ 

562,38 ( quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos) que 

foi condenado nos termos da r. sentença de fl. 155/159 Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto descriminado o valor das custas 

processuais , sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos)e valor da taxa , qual seja R$ 148,98 (cento e quarenta e oito 

reais e noventa e oito centavos). Fica cientificado de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link 'EMISSÃO DE GUIAS ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA" clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais Remanescentes). 

Clicar no tipo de receita (custas) preencher o valor e mesmo procedimento 

com a taxa , e mandar gerar a guia. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum de 
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Poxoréu/MT, aos cuidados da Central de arrecadação e Arquivamento

Salustiano Cândido Pereira Filho

Gestor da Central de Arquivamento e Arrecadação

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000345-03.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TICIANEL (AUTOR(A))

AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME (AUTOR(A))

LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (AUTOR(A))

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES SALDANHA HANDELL OAB - MT13383/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO N. 1000345-03.2019.8.11.0033 AUTOR(A): DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA, AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME, 

LIBRA ETANOL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, LUIZ CARLOS 

TICIANEL RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Visto. A 

DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA., AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA 

LTDA., LIBRA ETANOL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., e LUIZ 

CARLOS TICIANEL, peticionou nos autos, postulando pelo deferimento 

liminar do pedido de suspensão do regime de cautelar, sustentando a 

existência de fato novo em razão da apreensão de insumos de produção 

para exigir diferencia de alíquota (Id. 23905959). Juntou documentos nos 

Ids. 23905961 e 23905964. Instada a manifestar-se, a requerida peticionou 

no Id. 25004261, informando a inexistência de fato novo, já que as 

mercadoria foram devolvidas a parte autora, bem como as TAD 

encontram-se suspensas em razão da contestação administrativa. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, denota-se que a 

parte autora peticionou nos autos postulando pelo deferimento da tutela de 

urgência para suspender o regime cautelar, em razão da ocorrência de 

fato novo, consubstanciado na apreensão de insumos de produção para 

exigir diferencia de alíquota. Inicialmente, cumpre salientar que, para a 

antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300 do Código de Processo Civil 

exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, in verbis: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. §1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. §2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. §3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão”. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada, bem como que as chances de êxito dos Requerentes, na 

demanda, são consideráveis. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Deste modo, sumariamente, a tutela de urgência 

revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para 

evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer 

tempo ser revogada. Vale destacar que ela pode ser de natureza cautelar 

e de natureza antecipada (satisfativa), sendo que ambas exigem os 

mesmos requisitos acima elencados. Destarte, entendo que no caso em 

tela não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido. Os 

elementos de convicção apresentados nesse momento processual pela 

parte requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. Isso porque, consoante informado pelo Estado, após a 

lavratura dos TAD’s as mercadorias foram imediatamente liberadas, 

ficando a autora Destilaria de Álcool Libra LTDA como fiel depositária. 

Verifica-se, ademais, as TAD’s informadas pela autora na petição do Id. 

23905959 encontram-se suspensas em razão da contestação 

administrativa efetuada pelo contribuinte, conforme se observa no 

documento do Id. 25004264. Oportuno destacar que os atos 

administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na 

legalidade e na veracidade, de modo que não restaram evidenciados os 

vícios alegados. Ante ao exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO 

o pedido de tutela de urgência. Transcorrido o prazo para a autora 

apresentar impugnação, certifique-se. Após, intimem-se as partes para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a 

pertinência, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. São José 

do Rio Claro/MT, 5 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001080-36.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUANE PABLINE MENDONCA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE APARECIDO DOS SANTOS CERVONI (REU)

CELIA APARECIDA DOS SANTOS CERVONE (REU)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000247-18.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GOICHI SAITO (AUTOR(A))

SHIJUKO HOURINOUCHI SAITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET OAB - MT195050-O (ADVOGADO(A))

EDUARDA DOS SANTOS PIRAJA OAB - MT20557-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU JOSE DE OLIVEIRA (REU)

JUNIOR DE CARVALHO "PARAIBA" (REU)

EDINEY JOSE DO CARMO (REU)

ELIZANIO JOSE ALBERTO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do oficial de justiça Id 

28885904.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3328 Nr: 326-44.2001.811.0033

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIODENIR GARCIA GEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado até o limite do crédito exequendo e conforme atualização 

informada pelo Exequente...Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio
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 Cod. Proc.: 33097 Nr: 1286-14.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRÁS - USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA 

LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado até o limite do crédito exequendo e conforme atualização 

informada pelo Exequente....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53939 Nr: 3546-30.2013.811.0033

 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): VANI ANTONIO CEOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado até o limite do crédito exequendo e conforme atualização 

informada pelo Exequente...Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54916 Nr: 717-42.2014.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FERMIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado até o limite do crédito exequendo e conforme atualização 

informada pelo Exequente....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55325 Nr: 1038-77.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMDS, AFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

REJANE BUSS SONNENBERG - OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 Visto.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de f. 143/155, 

manifeste-se a parte exequente, em 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 62361 Nr: 298-51.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO LUSTOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIZOLA - OAB:22.583/O/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21011/O, MARCONDE SARTOR - OAB:3585/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado até o limite do crédito exequendo e conforme atualização 

informada pelo Exequente....Aguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64879 Nr: 1607-10.2016.811.0033

 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): ELIANE MARA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para, no prazo legal, retirar a carta precatória 

expedida ou realizar o seu preparo para devida distribuição.

Finalidade da Carta Precatória: Avaliação e Intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72281 Nr: 2295-35.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJDSS, KJDSS, LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALEXANDRE GOMES 

LINS - OAB:12608/AL

 Visto.

Sobre as informações de f. 53/61, manifeste-se o Exequente e, após, o 

Ministério Público Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14415 Nr: 3314-96.2005.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN, RICHARD 

BERTICELLI MOCELLIN, MARCIA APARECIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 Visto, Defiro o pedido de penhora em aplicações financeiras do 

executado.[...]. Para possibilitara 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.Dessa forma, procedi, nesta data, a penhora on-line de 

eventuais valores depositados em qualquer aplicação financeira do 

Executado, limitado ao valor total da dívida, conforme inclusão da minuta 

de Requisição de InformaçõesAguarde-se, por 72 horas, em gabinete, a 

resposta das instituições financeiras e, em caso de bloqueio de valores, 

intime-se o Executado para que, querendo e, no prazo legal, ofereça 

impugnação. Neste caso, determino seja transferida para a conta única, 

vinculando o valor a este processo, com a lavratura do termo de penhora 

nos autos e seqüente intimação das partes.Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 791, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14415 Nr: 3314-96.2005.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO MOCELLIN, RICHARD 

BERTICELLI MOCELLIN, MARCIA APARECIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELISE H.B. ALVES - 

OAB:4679/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para, 

no prazo legal, manifestar-se acerca da penhora realizada em suas 

aplicações financeiras através do sistema BacenJud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286 Nr: 79-73.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA - REP. POR 

LUZIA TIMIDATI STELLA, MANOEL RAIMUNDO DE JESUS, LUZIA TIMIDATI 

STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODIVALDO JOSÉ DE MATOS - 

OAB:4900/MS

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 87881 Nr: 1479-82.2019.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO KEKIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Sangalli - OAB:37789N

 Vistos etc.

1. REDESIGNO a audiência para inquirição da(s) testemunha(s) Lucio 

Mauro Santos Machado anteriormente marcada, para o dia 17 (dezessete) 

de março de 2020, às 13h15min, porquanto da ausência justificada deste 

magistrado.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a(s) testemunha(s) no endereço descrito na fl. 04, para 

comparecimento na audiência;

b) Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da audiência 

redesignada;

c) Intime-se via DJe, o advogado do réu constituído aos autos principal, 

qual seja, Dr. Diogo Sangalli, OAB/PR 37789N.

d) Cientifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 53463 Nr: 2954-83.2013.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA GOMES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

NELSON HUBNER BUSS, LEUSA FISCHER BUSS, EUCLIDES GUZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GONÇALES 

SAMBUGARI - OAB:23900/0, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando os termos da certidão de fl. 98, informando o falecimento 

do requerido Euclides Guzen, necessário se faz a regularização do polo 

passivo da ação, através da habilitação dos herdeiros do de cujus, nos 

termos do art. 687 e seguintes do CPC.

Dispõe o art. 313, inciso I, e § 1º, do CPC que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

 § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.”

2. Sendo assim, face o falecimento do requerido Euclides Guzen, 

SUSPENDO o feito pelo período de 06 (seis) meses para que a parte 

autora promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor 

ou, se for o caso, dos herdeiros (art. 313, § 2º, I do CPC).

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte requerida IMCOL – 

Imóveis e Colonização Ltda. e, pessoalmente, o Defensor Dativo da parte 

autora, acerca da presente decisão.

b. Decorrido o prazo de suspensão, com ou sem manifestação, retornem 

os autos conclusos.

São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19487 Nr: 1267-81.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JUNIOR, ROGERIO RODRIGUES 

GUILHERME, RICARDO TOMCZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:2615/MT, RICARDO TOMCZYK - OAB:10.073/MT, ROGERIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 Vistos etc.
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1. Defiro o pedido de liberação dos valores depositados, conforme 

comprovante de fl. 459.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

(a) Expeça-se alvará para transferência dos valores depositados à conta 

bancária indicada na petição de fl. 462.

(b) Após, intime-se o exequente, via DJE, para que postule o que entender 

de direito, sob pena de extinção.

São José do Rio Claro, 9 de outubro de 2019.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

Notificação

Notificação 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))

 

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 

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 
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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. 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 432 de 660



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.

Notificação 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))

 

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 

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 
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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. 

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 
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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.

Notificação 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))

 

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 

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 
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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. 

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 
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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.

Notificação 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))

 

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 

Nova Maringá, publicou uma Portaria de nº. 018, fixando o prazo de 30 

dias para que todos os servidores aposentados, que continuam na 
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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. 

ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. EXTINÇÃO DO 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO POR APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 438 de 660



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

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-76.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/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))

 

Visto. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal e, 

após, encaminhe-se à Turma Recursal, com as homenagens de estilo. São 

José do RIo Claro, 05 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-93.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA FRATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1000091-93.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:ELIANE CRISTINA 

FRATTA 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: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 26/03/2020 Hora: 12:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000159-14.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000159-14.2018.8.11.0033 AUTOR: MARIA JOSE DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A SENTENÇA Visto, Tendo em 

vista a informação constante no ID 25179004, no sentido de que a parte 

requerida depositou o valor integral do débito e com a concordância da 

parte autora, ID 25179001, extingo o feito, por satisfação, nos termos do 

artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil. Defiro o pedido da parte 

autora para fins de levantamento do valor, cujo alvará deverá ser 

expedido em favor da parte autora, nos termos requeridos no ID 

25257472. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 06 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-32.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILARIO TRAJANO DE MELO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N. 1000119-32.2018.8.11.0033 AUTOR: JOSE ILARIO 

TRAJANO DE MELO FILHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

SENTENÇA Visto. Cuida-se de cumprimento de sentença, proposto por 

JOSE ILARIO TRAJANO DE MELO FILHO, em face de TELEFONICA BRASIL 

S/A. Compulsando os autos, denota-se que o exequente concordou com 

os valores depositados pelo executado, conforme manifestação do Id. 

28399643. Desta feita, havendo satisfação do crédito, extingo o feito nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, 

expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, conforme 

conta bancária indicada nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

30 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22506 Nr: 2370-89.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANISIO SALVIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVACIR DURIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu o prazo de suspensão requerido.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000516-09.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEICAO APARECIDA DE FREITAS COELHO (REU)

MARCO AURELIO DE ANDRADE COELHO (REU)

M A DE ANDRADE COELHO - ME (REU)

 

Vistos. Trata-se de ação cobrança proposta pelo Banco Bradesco S/A, 

em desfavor de Andrade Coelho e CIA Ltda., Marco Aurelio de Andrade 

Coelho e Conceição Aparecida de Freitas Coelho, todos devidamente 

qualificados. As partes entabularam acordo (id 24964357). Vieram-me os 

autos conclusos. É o relato. Fundamento e DECIDO. Sem delongas; haja 

vista o acordo formulado/realizado entre as partes, não vejo óbice quanto 

a sua homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo, apresentado pelas 

partes no id 24964357, tornando-o parte integrante desta sentença, nos 

termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 487, do Código de Processo Civil. 

Custas e taxas, conforme o acordado. Transitada em julgado a presente 

decisão, proceda ao arquivamento do feito com as providências 

necessárias. Expeça-se o necessário. P.R.I. Cumpra-se. De São Felix do 

Araguaia/MT para Vila Rica - MT, 30 de janeiro de 2020. Janaina Cristina 

de Almeida JUIZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11904 Nr: 1926-76.2006.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MIRANDA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MARQUES TOMAZ - 

OAB:54450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora a 

manifestar-se acerca da impugnação ao comprimento de sentença 

apresentado nos autos de fls. 147/150.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 7825 Nr: 1453-61.2004.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCY RIBEIRO - 

OAB:4314-A/MT

 Autos Cód. 7825.

Vistos.

Em análise dos presentes autos, constato que somente encontra-se 

pendente o pagamento das custas finais, que o Réu fora condenado na 

sentença (fls. 133/140).

Verifico ainda, que o Réu foi intimado na data de 1/7/2008 (fls. 168/169), 

para efetuar o pagamento das custas, transcorrendo assim mais de onze 

anos.

Considerando que custas processuais, possuem natureza tributária, 

regendo-se pelo Código Tributário Nacional, o qual em seu Art. 174, prevê 

que a cobrança prescreve em cinco anos, in verbis:

“Art. 174. A ação de cobrança do crédito tributário prescreve em cinco 

anos, contados da data da sua constituição definitiva. (...)”.

E ainda, o Art. 355 da CNGC/MT preconiza que:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais.”

Diante do exposto, DECLARO prescrito o crédito referente às custas 

judiciais, extinguindo os presentes autos.

Proceda-se o arquivamento definitivo dos presentes autos, com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 19389 Nr: 2429-92.2009.811.0049

 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: MARCELO FORNASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:11902-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Autos Cód. 19389.

Vistos.

Em análise dos presentes autos, constato que somente encontra-se 

pendente o pagamento das custas finais, em que o Requerido fora 

condenado na sentença (fl. 95/98), sendo que, o mesmo efetuou o devido 

pagamento, juntamente com o cumprimento da sentença (fls. 189/190), e 

referido valor fora levantado pela parte requerente (fls. 203).

Às fls. 216/217, foi determinado que a parte requerente efetuasse a 

devolução do valor referente às custas processuais, qual seja, R$ 530,05 

(quinhentos e trinta reais e cinco centavos).

Haja vista, que a parte Requerente manteve-se inerte (fls. 223), não 

efetuando a devolução do valor das custas processuais, DETERMINO a 

intimação da mesma para que efetue o pagamento das custas devidas, 

devidamente atualizado, e considerando a implantação da Central de 

Arrecadação e Arquivamento – CAA, setor responsável pelas 

providências de cobrança das custas pendentes nos autos e 

arquivamento, REMETA-SE ao referido setor para que sejam tomadas as 

providências necessárias, e posterior arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 22303 Nr: 2560-33.2010.811.0049

 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: LEIVAS LUIS DONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILIA CRESTANI - 

OAB:16.556 / OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - 

OAB:6432-B/MT

 Autos Cód. 22303.

Vistos.

CADASTRE-SE o presente feito, como cumprimento de sentença.

Ademais, considerando o pedido de fls. 140/143, nos termos do art. 523 

do CPC intime-se o Executado, para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias, ou para, querendo, apresentar impugnação, alegando as 

matérias previstas no art. 525 do CPC.

Findos os prazos para pagamento ou impugnação, com ou sem 

manifestação da parte Executada, intime-se a parte Exequente para 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 49997 Nr: 856-09.2015.811.0049

 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: EMS, LCSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:MT-12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. 49997.

Vistos.

Haja vista que já houve o trânsito em julgado da sentença que julgou 

extinto os presentes autos, sem resolução do mérito, deixo de analisar o 

pedido de fls. 74/75, devendo o feito retornar ao arquivo, com as 

anotações pertinentes.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58936 Nr: 647-69.2017.811.0049

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO DE FREITAS, BRENO MIRANDA DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Banco Bradesco 

S.A. em face da sentença de fls. 64.

Aduz o Embargante que há na sentença erro material, pois o presente 

feito fora extinto sem julgamento do mérito, por desistência, com 

fundamento no art. 485, VIII, do CPC, contudo o Requerente havia 

solicitado a extinção do feito por homologação de acordo, com fundamento 

no art. 487, III, “b”, do CPC.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em análise dos requisitos, os presentes embargos de declaração foram 

interpostos tempestivamente.

 Os embargos de declaração encontram-se dispostos nos artigos 1022 e 

ss do Código de Processo Civil, no objetivo de (artigo 1.022 do CPC): a – 
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esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); b – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

oficio ou a requerimento (inciso II); e c – corrigir erro material (inciso III).

 Compulsando os autos, verifico que os presentes embargos devem ser 

acolhidos, conforme passo a expor.

Razão assiste o embargante, uma vez que na sentença de fls. 64 consta 

erro material, por não ter sido o feito extinto por homologação de acordo, 

conforme requerido às fls. 62/63.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

contra a sentença de fls. 64 e procedo a alteração no ponto embargado, 

devendo constar na sentença:

“Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO efetuado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, e JULGO EXTINTO, os presentes autos, com 

resolução do mérito, nos termos Art. 487, inciso III, letra ‘‘b’’, do Código de 

Processo Civil.”

No mais, persiste a sentença como está lançada.

Após, transitada em julgado a sentença, arquive-se com as formalidades 

legais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52143 Nr: 92-86.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARIVALDO FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 52143

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado para apuração da prática, em tese, 

do delito previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, constando como suposto 

Autor do fato Carivaldo Ferreira Rocha.

Com vistas dos autos, o Ministério Público teceu algumas considerações e 

requereu a extinção da punibilidade do suposto Autor do fato às fls. 83-v.

É o que merece registro.

Como cediço, sem necessidade de mais delongas, acolho como razão de 

decidir a manifestação Ministerial contida às fls. retro, em que consigna 

que o Autor do fato foi beneficiado com Suspensão Condicional do 

Processo, bem como cumpriu integralmente o acordado.

Diante do exposto, acolho a manifestação Ministerial e DECLARO extinta a 

punibilidade do Autor do Fato, devidamente qualificado nos autos, com 

fulcro no artigo 89, § 5°, da Lei n° 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público.

Transitado em julgado, certifique e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Vila Rica – MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 66088 Nr: 1622-57.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAYO RHUDSON SANTOS 

CARVALHO - OAB:22315/MT

 Autos ID N.º 66088.

Vistos.

Considerando a proposta de suspensão condicional do processo 

apresentada pelo Ministério Público (fls. retro), bem como o requerimento 

de designação de audiência para sua ratificação, postergo a análise da 

defesa prévia e designo audiência para oferecimento do benefício de 

suspensão condicional do processo, para o dia 08 de maio de 2020, às 

14h40min (horário de Cuiabá/MT).

Intime-se o Ministério Público e o Denunciado, sendo o denunciado 

residente em outra Comarca, expeça-se Carta Precatória de intimação 

para a audiência.

Às providências.

Vila Rica - MT, 06 de fevereiro de 2020.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-56.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES (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, 6 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: 1000368-40.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA TORQUATO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de ABRIL de 2020, às 14h00min, justificando desde já o apontamento 

de solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; 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 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC. A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000681-98.2019.8.11.0035
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Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS (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 DECISÃO Processo: 1000681-98.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Considerando a necessidade de 

produção de prova oral no caso em apreço, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de ABRIL de 2020, às 10h30min, 

justificando desde já o apontamento de solenidade de forma dilargada ante 

ao reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. A intimação por via judicial 

somente é possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; 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 autoridade previstas no art. 454 

do NCPC. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. A 

inércia do advogado em relação à comunicação à testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o 

número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte, por fato 

narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura 

eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000647-26.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO LOURENCO FERREIRA (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, 6 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: 1000677-61.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARIA PEREIRA (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 DECISÃO Processo: 1000677-61.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

JACIRA MARIA PEREIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral 

no caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 02 de ABRIL de 2020, às 16h30min, justificando desde já o 

apontamento de solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número 

de servidores. Intimem-se as partes para apresentarem o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, informando o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do NCPC). Nos 

termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento. A intimação por via judicial somente é 

possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; 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 autoridade previstas no art. 454 

do NCPC. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o 

número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte, por fato 

narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000679-31.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DERALDO BATISTA 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)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de ABRIL de 2020, às 17h00min, justificando desde já o apontamento 

de solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; 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 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC. A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000678-46.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:
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OSVALDO EMMEL (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)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de ABRIL de 2020, às 17h30min, justificando desde já o apontamento 

de solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; 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 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC. A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000664-62.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA (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)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de MAIO de 2020, às 13h30min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; 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 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC. A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000667-17.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JORGE 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)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de ABRIL de 2020, às 18h00min, justificando desde já o apontamento 

de solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; 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 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC. A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000655-03.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIVALDO RODRIGUES DE MORAES (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)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de MAIO de 2020, às 14h00min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; 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 
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autoridade previstas no art. 454 do NCPC. A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-10.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DELZUITA SOARES LISBOA (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, 6 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: 1000652-48.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NETO GASPARELLO (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)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de MAIO de 2020, às 15h00min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; 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 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC. A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000663-77.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BITES DAS NEVES (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, 6 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: 1000620-43.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETH RODRIGUES SANTOS (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)

 

Vistos etc. Considerando a necessidade de produção de prova oral no 

caso em apreço, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

06 de MAIO de 2020, às 15h30min, justificando desde já o apontamento de 

solenidade de forma dilargada ante ao reduzido número de servidores. 

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 

15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o 

número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de 

registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de 

trabalho (art. 450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A 

intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; 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 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC. A parte pode comprometer-se a 

levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação do 

advogado, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a 

parte desistiu de sua inquirição. A inércia do advogado em relação à 

comunicação da testemunha implica a desistência da sua inquirição (art. 

455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas 

para cada parte por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 

6º, do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data 

da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000665-47.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. S. F. (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 DECISÃO Processo: 1000665-47.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

LUANNA VITORIA SANTOS FURTADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO 

DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE AMPARO AO DEFICIENTE promovida por 

LUANNA VITORIA SANTOS FURTADO, assistida por sua genitora 

LAZARA PEREIRA DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o 

pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 

do Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em 

vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de 
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gratu idade da just iça,  ressalvada a poss ib i l idade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a Autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabiliza eventual expediente conciliatório, que traria 

morosidade ao feito, atentando contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Assim, deixo de designar audiência de conciliação, 

sem prejuízo de ser oportunizada às partes no momento da instrução. IV – 

DA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO Determino a realização 

de estudo socioeconômico pela Equipe Multidisciplinar vinculada a este 

juízo, devendo o laudo ser apresentado em 30 (trinta) dias. Intime-se a 

equipe para designar a data do estudo, o que deverá ser imediatamente 

informado nos autos, visando à intimação prévia das partes. São os 

seguintes os quesitos do juízo: 1) qual a renda mensal per capita da família 

do periciando? 2) É inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a 

renda mensal familiar per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, 

restou demonstrada a condição de miserabilidade do(a) periciando(a), 

expressa na situação de absoluta carência de recursos para a 

subsistência? V – DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA Por se tratar de 

benefício assistencial de amparo social, verifico que a demanda exige 

realização de perícia médica. Desta feita, nomeio perito o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, 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, nos termos do art.2º, §5º da Resolução 232, de 

13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia serem 

atribuídas 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. O perito deverá informar a este juízo e às partes, com antecedência, 

a data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

INTIMEM-SE as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo: a) Queixa 

que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou 

deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) Causa 

provável da(s) doença(s)/moléstia(s)/incapacidade(s). d) Doença/moléstia 

ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de 

risco ou agente nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem 

de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data 

e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) 

Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo 

positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) 

é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data 

provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) 

periciado(a). i) Data provável de início da incapacidade identificada. 

Justifique. j) Incapacidade remonta à data de início da(s) 

doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os 

elementos para esta conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual ou 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O(a) periciado(a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. Com o aporte dos 

referidos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. O perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial. Deixo para marcar 

audiência de instrução e julgamento para o momento oportuno, após a 

conclusão dos trabalhos periciais. VI – DA CONTESTAÇÃO Com a juntada 

do laudo, cite-se o Instituto requerido para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), 

devendo ser cientificado de que, não respondendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Apresentada 

contestação, havendo preliminares, abra-se vista à parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000642-04.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA BEATRIZ BRITO (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, 6 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: 1000589-23.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS OLIVEIRA DE ARAUJO (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, 6 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: 1000434-20.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSALINA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (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, 6 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
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 64417 Nr: 757-44.2006.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA BONFIM VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por CLEUZA BONFIM VIEIRA DE OLIVEIRA em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.

O presente feito tramitou regularmente na Comarca de Alto Araguaia/MT, e 

foi remetido a este Juízo em razão das informações de que a parte autora 

alterou seu domicílio, residindo atualmente nesta Comarca (ref. 02).

Assim, por considerar que este Juízo, aparentemente é competente para 

dar prosseguimento na demanda, RECEBE-SE os autos no estado em que 

se encontram e RATIFICAM-SE os atos processuais anteriormente 

realizados.

 I– DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Diante dos documentos apresentados nos autos, e ainda pela própria 

natureza da demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, sem prejuízo de revogação 

ou modificação posteriormente caso seja constatada a sua capacidade 

financeira.

 II – DA PERÍCIA

 Por se tratar de concessão aposentadoria por invalidez com pedido de 

tutela antecipada, verifico que a demanda exige realização de perícia 

médica.

 Assim, NOMEIO como perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 

4142, 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 NCPC.

O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 (quarenta e cinco) dias 

da data da perícia.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

Além dos quesitos a serem formulados pelas partes, indico desde já os 

quesitos do Juízo a ser respondido pelo médico:

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Cientifique-se que o não comparecimento da parte autora ao exame 

pericial ou à audiência de instrução e julgamento acarretará a extinção do 

processo por abandono.

Com a juntada do laudo, tornem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37480 Nr: 274-51.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Carvalho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito para intimar a parte autora do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37646 Nr: 346-38.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Elias de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito para intimar a parte autora do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38117 Nr: 541-23.2015.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONILDO FERREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt - FUNCAB, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:113.756/RJ, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos requeridos para que, no 

prazo legal, respondam ao recurso interposto.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45007 Nr: 1562-97.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1562-97.2016.811.0035-ID-45007

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Lorena Ponsi Fabrício

PARTE RÉ/DEVEDORA: Edson Dias de Souza Júnior

CITANDO(A, S): EDSON DIAS DE SOUZA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, 

engenheiro civil, RG nº 1469892-7 (SSP/MT), CPF Nº 005.575.681-61, 

residente e domiciliado à Rua Arenápolis, nº 402, Bairro Novo Horizonte, 

Alto Garças-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 3.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

contados da expiração deste edital, pague o remanescente do débito, 

totalizando a importância de R$ 12.100,31 (doze mil, cem reais, trinta e um 

centavos), ou prove que já pagou ou justifique a impossibilidade absoluta 

de não efetuá-lo, ficando ciente de que o prazo para oferecer embargos à 

execução é de 15 (quinze) dias.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se da Ação de EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

QUE RECONHEÇEU A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR 

ALIMENTOS Interposta por LORENA PONSI FABRICIO, brasileira, 

divorciada, comerciante, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

12345113 (SSP/MT), inscrita no CPF sob o nº 650.588.441-68, endereço 

eletrônico: lorenaponsi@hotmail.com, representante legal de AISSA PONSI 

DE SOUZA, brasileira, menor impúbere, CIRG nº 2939223-3 (SSP/MT), CPF 

nº 053.329.471-19, residente e domiciliada à Avenida 07 de Setembro, nº 

475, centro, Alto Garças-Mt, em desfavor de EDSON DIAS DE SOUZA 

JÚNIOR, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, RG nº 1469892-7 (SSP/MT), 

CPF Nº 005.575.681-61, residente e domiciliado à Rua Arenápolis, nº 402, 

Bairro Novo Horizonte, Alto Garças-MT. A Exequente Aissa Ponsi de 

Souza é filha do Executado, Após a propositura da Ação de Alimentos, as 

partes compuseram acordo, onde fora fixado à título de alimentos devidos 

pelo Executado à Exequente, menor impúbere, o percentual de 71,5% 

(setenta e um vírgula cinco por cento) do salário mínimo vigente, a ser 

pago até o dia 15 de cada mês.

Todavia, o Executado encontra-se em débito com sua obrigação de pagar 

os alimentos à Exequente desde o mês de abril de 2018, referente as 

parcelas vencidas durante o processo, totalizando um valor atualizado R$ 

12.100,31 (doze mil, cem reais, trinta e um centavos). Deste modo, vendo 

frustradas inúmeras tentativas amigáveis para que o Executado cumpra 

com suas obrigações de pai, mediante ao auxílio financeiro, a 

representante da Exequente não teve outra alternativa que não a 

propositura do presente cumprimento de sentença, para como isso, 

resguardar o direito constitucionalmente assegurado aos menores de uma 

vida com as mínimas condições de sobrevivência, a Ação foi recebida 

determinou-se a citação do executado, após frustradas todas as 

tentativas determinou-se a citação editalícia.

DESPACHO: Vistos, etc.1. Trata-se de pedido de informações formulado 

pela parte exequente, a fim de obter possíveis endereços da parte 

Executada, via sistemas informatizados.2. Considerando que a parte 

autora demonstrou ter exaurido os meios disponíveis para averiguar o 

endereço da parte requerida ou pelo menos aquelas que estavam ao seu 

alcance, em consonância com os princípios da razoável duração do 

processo, da efetividade dos direitos postulados em juízo e da 

cooperação, DEFIRO o pedido formulado, para consulta aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça (RENAJUD, INFONJUD e SIEL – no 

caso de pessoa física), devendo ser observado os dados constantes na 

qualificação inicial. 2.1. Saliento, desde já, que restará inviabilizada a 

consulta na hipótese de não ter sido indicado o CPF/CNPJ da parte 

executada nos autos.3. Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados nos autos, EXPEÇA-SE novo mandado de 

CITAÇÃO, nos termos do despacho inicial, a fim de que seja cumprido no 

endereço ainda não diligenciado. 4. Cumpridas todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE(M)-SE 

o(s) réu(s) por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, inciso III, 

CPC), advertindo-o(s), de que o prazo para oferecer embargos à 

execução é de 15 (quinze) dias. Consigne-se as demais advertências do 

despacho inicial, ainda, que será nomeado curador especial em caso de 

revelia (art. 257, inciso IV, CPC).5. Decorrido o prazo sem que a parte 

executada pague ou se manifeste, CERTIFIQUE-SE. Por corolário, desde já, 

declaro a REVELIA e, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, NOMEIO 

como curador especial do(s) executado(s) citado(s) por edital, a DPE, a 

qual deverá ser intimada para manifestação no prazo legal.5.1. Caso a 

Defensoria Pública esteja patrocinando os interesses da parte autora, 

NOMEIO um dos advogados cadastrados como dativos, observando-se a 

ordem para nomeções, devendo o Gestor Judiciário praticar os atos 

necessários para sua intimação.6. Em seguida, ABRA-SE vista ao 

MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica.

Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 5 de fevereiro de 2020.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47725 Nr: 817-83.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vandelice Barbosa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53708 Nr: 262-32.2018.811.0035

 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: Filomena Dionizio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CILISTRINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca da petição da Procuradoria Municipal(Ref.30).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 54790 Nr: 670-23.2018.811.0035

 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: Kelly Moraes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESEIR MORAES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL NASCIMENTO 

CARVALHO JUNIOR - OAB:46428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56725 Nr: 1262-67.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDML, GTGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 57156 Nr: 1408-11.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice dos Santos Lauriano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que o Instituto requerido foi regularmente intimado e 

permaneceu inerte quanto à obrigação de implementar o benefício 

previdenciário, com respaldo no art. 497 e 536, ambos do Código de 

Processo Civil, MAJORO a multa-diária ao patamar de R$ 200,00 (duzentos 

reais), que terá incidência até que se proceda à efetiva implantação do 

benefício previdenciário ou que alcance o valor de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais).

Cientifique-se COM URGÊNCIA a Procuradoria Especializada do Instituto 

Nacional do Seguro Social, bem como a Agência de Demandas Judiciais, 

acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito da multa diária 

majorada.

Após, INTIME-SE a parte, por meio de seu advogado constituído e via DJE, 

para que requeira o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento do feito.

Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8938 Nr: 1036-48.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON CANDIDO RODRIGUES, Itamar Cândido Rodrigues, 

Nevercina Candida Rodrigues, MARCELINA CÂNDIDA RODRIGUES, 

MARCILENE CANDIDA RODRIGUES, NEVERSULINA CANDIDA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito ao autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre a RPV expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33942 Nr: 37-51.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUIDA CORREIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 11 da Resolução n. 458/2017 do Conselho de Justiça 

Federal, IMPULSIONO o feito ao autor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se sobre as RPVs expedidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39559 Nr: 1072-12.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONIDES PRUDENCIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, Rayanny L. Miranda Noceti - OAB:OAB/MT 12.903, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51157 Nr: 2598-43.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGELIO BISPES BALBINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51334 Nr: 2660-83.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érik Santana Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737, MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 

11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53725 Nr: 276-16.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Candida de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59051 Nr: 2101-92.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35440 Nr: 1295-96.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIF DOS SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Cia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907/MG, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417A/MT

 Considerando a pauta da GERA MEDICNA, 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 ÍNICÍO ÀS 08 

HORAS, nas dependências do Fórum da Comarca de Alto Garças.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39099 Nr: 866-95.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA, João Batista de 

Araújo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ernesto Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrégis Pithan Pagnussatt 

- OAB:8.992-B, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 IMPULSIONO o feito as partes para que manifestem-se em termos de 

prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo requerido para 

análise da proposta de acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54217 Nr: 450-25.2018.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ernesto Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Araújo e Silva, ANDERSON 

OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT 

- OAB:8992/B, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 IMPULSIONO o feito as partes para que manifestem-se em termos de 

prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo requerido para 

análise da proposta de acordo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1000113-48.2020.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA CORDEIRO VAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR OLIVEIRA DA SILVA OAB - MS0010340A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO GARCAS (REU)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000113-48.2020.8.11.0035. AUTOR(A): 

CECILIA CORDEIRO VAES REU: MUNICIPIO DE ALTO GARCAS Vistos, etc. 

Consoante art. 2º da Lei nº. 8.437/92, DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT, para manifestação, no prazo de 72 

(setenta e duas horas). Em seguida, colha-se parecer ministerial. 

Cumpra-se. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000635-12.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL LOPES DE MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

1000635-12.2019.8.11.0035. EXEQUENTE: IZAEL LOPES DE MENEZES 

EXECUTADO: ALAN SOARES Vistos, etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/95, art. 53, 

caput, c/c CPC e NCPC -, tendo como polo ativo IZAEL LOPES DE 

MENEZES e polo passivo ALAN SOARES, com pedido de citação desta 

parte devedora/executada para pagamento da dívida/quantia certa. 2. 

Após regular trâmite processual, as partes compareceram aos autos 

informando que celebraram acordo, requerendo, expressamente, sua 

homologação e a extinção do processo. É o relatório. Fundamento e 

Decido. 3. 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. 4. O artigo 3º do CPC dispõe que o Estado promoverá, 

sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Já o artigo 840 

do Código Civil reza que “é lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas. 5. Se a transação recair 

sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou 

por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz 

(CC, artigo 842). Nesta hipótese, a cognição judicial é sumária, porquanto 

restrita à verificação do preenchimento dos requisitos extrínsecos de 

validade do ato (juízo de delibação). 6. O artigo 104 do Código Civil 

preconiza que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto 

lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não 

defesa em lei. 7. Na espécie vertente, em um juízo de delibação, verifico 

que a transação firmada entre as partes, preenche os requisitos legais, 

não viola norma de ordem pública e encontra-se inserido no princípio da 

autonomia da vontade, além de pôr fim ao litígio pela autocomposição. 8. 

Assim, por serem a partes capazes e estarem devidamente 
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representadas, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as 

partes (id n. 26990901), para que produza os efeitos de lei, com resolução 

de mérito – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único, extinguindo o feito 

com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil. 9. Com o trânsito em julgado, fica desconstituída 

eventual penhora levada a efeito nos autos, devendo ser expedido o 

necessário para desfazimento da constrição. 10. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/95, arts. 54 e 

55. 11. Certificado o trânsito em julgado, considerando que houve decurso 

do prazo para cumprimento do avençado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. P. I. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alto 

Garças/MT, data da assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 1893 Nr: 594-13.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEIR PADILHA, Euclides Garofalo, João 

Padilha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Foi determinado na Ref. 35 a citação por edital do executado Euclides 

Garafolo.

Contudo, conforme já informado nestes autos, o referido executado é 

falecido.

Assim, cumpra-se o último parágrafo da referida decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21842 Nr: 653-54.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PdCF, GAPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eubrasil Peron Rocha - 

OAB:11528/GO

 Diante da renúncia de Ref.38, e pela ausência de Defensoria Pública 

instalada nesta Comarca, nomeio o Dr. Carlos Anthoniele Moreira Melo 

OAB/MT 26.965/B, para patrocinar a defesa da parte exequente em juízo, 

os honorários advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-o da presente nomeação bem como para acompanhamento 

processual.

Ao Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal, arbitro honorários pelo trabalho 

exercido no importe de 2 (duas) URH, a ser custeada pelo Estado de Mato 

Grosso.

Expeça-se nova carta precatória à comarca de Jataí-GO, com a finalidade 

de efetuar a prisão civil do executado, atentando-se ao endereço 

informado pelo Ministério Público em sua cota de fls. 169.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43877 Nr: 2208-96.2017.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAERCIO FLORIANO LIMA DA SILVA, 

natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Telefone 016992808905. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar a integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 

de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 

8º, ambos do NCPC. Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do NCPC). Por fim, saliento que transcorrido o prazo 

para pagamento, o débito será levado a protesto, bem como será expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Despacho/Decisão: Defiro o pedido contido na Ref.68, para determinar a 

correção da autuação, fazendo constar Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL, bem como 

alterando-se o polo ativo do processo constando-se como exequente 

GISLAINE ANDREIA CERANTES ANCHIETA.Intime-se o executado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida, sob 

pena de aplicação de multa no percentual de 10% (dez) por cento sobre o 

valor corrigido, sem prejuízo dos atos processuais necessários à 

expropriação de tantos bens quantos forem necessários para a 

satisfação da obrigação.Não tendo o devedor procurador constituído nos 

autos, sua intimação deverá ser realizada na forma do art. 513, § 2º, II, do 

CPC.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executada, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 

525 do CPC). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a 

parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do CPC, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do mesmo Codex.

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. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51877 Nr: 2789-77.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEYS INÁCIO DE OLIVEIRA, Cpf: 

05259378970, Rg: 96022220, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 3.242,08 

(Três mil duzentos e quarenta e dois reais e oito centavos), acrescido de 

custas, se houver, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do NCPC. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, o débito 

será levado a protesto, bem como será expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Despacho/Decisão: I – Defiro à parte exequente os benefícios da Justiça 

Gratuita.II – Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 3.242,08 
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(Três mil duzentos e quarenta e dois reais e oito centavos), acrescido de 

custas, se houver, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do 

NCPC.Saliento que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º 

do art. 513 do NCPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, o débito 

será levado a protesto, bem como será expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

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. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31340 Nr: 870-29.2013.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDECIR LEME SANTOS, Cpf: 

03418041183, Rg: 2.202.222-8, Filiação: Maria Aparecida Leme dos 

Santos e Antonio Fernandes dos Santos, data de nascimento: 15/03/1987, 

brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a), trabalhador 

rural. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar requerido, acrescido de 

custas, se houver, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do CPC. 

Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC). Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, o débito 

será levado a protesto, bem como será expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Despacho/Decisão: Inicialmente CORRIJA-SE a distribuição alterando-se a 

capa dos autos e a classe processual para CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento do débito alimentar requerido, acrescido de 

custas, se houver, consignando que não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), 

nos termos do artigo 523, caput e § 1º, e 528, § 8º, ambos do CPC.Saliento 

que a intimação do devedor será realizada na forma do § 2º do art. 513 do 

CPC, com a ressalva prevista no § 4º do mesmo artigo. Transcorrido o 

prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do CPC).Por fim, 

saliento que transcorrido o prazo para pagamento, o débito será levado a 

protesto, bem como será expedido mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação. Defiro a exequente os benefícios 

da justiça gratuita.

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. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34581 Nr: 429-77.2015.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a requerida foi citada via edital, nomeio curador 

especial a ele na pessoa da Dr. Carlos Anthoniele Moreira Melo OAB/MT 

26.965/B, nos termos do art. 72, I, do NCPC.

 Intime-se o referido causídico para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35634 Nr: 995-26.2015.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio das Candeias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 BANCO BRADESCO S/A ingressou com Ação de Busca e Apreensão em 

face de SERGIO DAS CANDEIAS, ambos qualificados nos autos, 

objetivando a apreensão do veículo descrito à inicial.

Comprovada a mora do requerido, a liminar foi deferida, porém, o bem não 

foi apreendido por não ter sido encontrado pelo oficial de justiça.

Em pedido de Ref. 98 o autor requereu a conversão da busca e 

apreensão em ação de execução.

É o relato necessário. Decido.

Conforme se denota nos autos, após o deferimento de liminar de busca e 

apreensão, foi expedido mandado, objetivando a busca e apreensão do 

bem, restando frustrada a tentativa.

No caso dos presentes autos, ainda que o réu não tenha sido citado, é 

prescindível a citação prévia do demandado para viabilizar a conversão, 

porquanto é suficiente a constatação de que o bem dado em garantia não 

tenha sido encontrado.

De acordo com o artigo 4º do Decreto Lei nº 911/69, dispõe:

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 n. 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 – Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.043/2014).

Todavia, tendo em vista a revogação do Antigo Código de Processo e a 

vigência do atual Código Processual, as disposições previstas sobre a 

competência do processo de execução encontram-se no Capítulo II do 

Livro II da Lei 13.105/2015.

 Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

LEASING - PAGAMENTO DE PARTE SUBSTANCIAL DO CONTRATO - 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIREITO JUSTO - DIREITO LEGAL 

- ANALOGIA - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI 911/69 - 

CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO.

O julgador não pode ser incondicionalista. Muitas vezes aplica-se o direito 

justo sobre o direito legal, as normas morais acima das leis positivas, não 

podendo as normas definir todas as situações, dilatando-se regras, de 

modo a ampararem hipóteses imprevistas. Aplica-se a Teoria do 

Adimplemento Substancial do contrato nos casos em que o devedor 

quando já efetuou quase a totalidade do pagamento da dívida e, assim 

demonstrado, por analogia, aplicada a questão em ações regidas pelo 

Decreto-Lei 911/69, concluindo pela falta de interesse de agir em ajuizar 

ação de reintegração de posse e cujo andamento oportunizará 

enriquecimento, sendo a pretensão desproporcional do credor em prejuízo 

do devedor que se encontra em recuperação judicial, cabendo a este 

procurar outros meios para recebimento do saldo remanescente. Nos 
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casos desta natureza, a medida mais prudente é converter a ação de 

busca e apreensão em ação de cobrança, através da forma executiva e, 

até, se for o caso, penhorar o próprio bem.

(TJ-MT - Ag 116911/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 09/11/2016).

Assim, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º, do Decreto Lei nº 911/69 e 

artigo 829, do Código de Processo Civil, CONVERTO A PRESENTE AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL e 

determino:

1) A correção da autuação, fazendo constar “Execução de Título 

Extrajudicial” como o nome da ação.

 2) Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% 

(dez por cento), no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. (Art. 829 

do CPC).

3) O(s) executado(s) deverá(ão) 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 serão reduzidos pela metade.

4) Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua 

titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos 

quanto bastem, para garantir a execução, seguindo o processo na forma 

do art. 830 do Código de Processo Civil.

5) As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis, mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

6) 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.

7) Alternativamente, no lugar dos embargos, mediante o depósito de 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.

8) Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a opção pelo parcelamento 

importa renúncia ao direito de opor embargos, e o não pagamento de 

qualquer das prestações acarretará o vencimento das prestações 

subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício 

dos atos executivos, bem como a imposição de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor das prestações não pagas. (Art. 916, §§ 5º e 6º, do 

CPC).

9) Por fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, 

mediante o recolhimento das respectivas taxas, se for o caso, o 

exequente poderá requerer diretamente à Serventia 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.

10) 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.

11) Diante do recolhimento da complementação das diligências do oficial 

de justiça (Ref. 91), DEFIRO o levantamento da quantia depositada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38972 Nr: 1578-74.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Rampazzo, Ondina de Queiroz 

Rampazzo, Antonio Carlos Rampazzo, Wania Mara Nobile Rampazzo, 

Lourdes Antonia Lucchini Rampazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:MT/8521, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Deivison Vinicius Kunkel 

Lopes de Souza - OAB:14690/MT, Fábio Luis Nascimento dos 

Santos da Mota - OAB:19615/BA, João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B, Juliano Martim Rocha - OAB:253.333/SP, Luana de 

Almeida e Almeida Barros - OAB:7381/MT, Luiz Carlos Cáceres - 

OAB:26.822-B/PR, Marcelo Salvi - OAB:40.989/SC, Nelson Feitosa 

Junior - OAB:8.656, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Picoli - 

OAB:51189/PR

 De acordo com o art. 393 da CNGC, os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc.), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias.

 Desta feita, considerando que o exequente devidamente intimado para dar 

andamento ao feito deixou decorrer o prazo inerte, determino a devolução 

da presente missiva ao juízo deprecante com as devidas cautelas e 

nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48532 Nr: 1390-13.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON JOSE FERRI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atendendo ao pedido de Ref. 48, determino a suspensão da presente do 

presente feito por 01 (um) ano, devendo os autos serem remetidos ao 

arquivo provisório, com baixa no relatório.

Com o decurso do prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 50804 Nr: 2306-47.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooaleste - Cooperativa dos Produtores Rurais da 

Região Sul do Mato Grosso, Juízo de Direito da Comarca de Primavera do 

Leste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos de Melo Correa, Juizo da 

Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:37156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de Ref. 42, devolva-se a precatória à origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 2788-92.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao pedido da parte exequente, foi realizada busca junto 

ao sistema RENAJUD no intuito de localizar o endereço parte executada 

passíveis de penhora, conforme extrato em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o resultado das buscas, sob pena de extinção.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46930 Nr: 564-84.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SOARES CONTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Incialmente, vislumbro que diante da renúncia do advogado nomeado 
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dativo para representar o réu, já foi nomeado a Dr.ª Mariana Valeiro 

Rezende OAB/MT 26934, para patrocinar a defesa do mesmo em juízo, os 

honorários advocatícios serão arbitrados posteriormente.

Intime-a da presente nomeação.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado Roadam Jhonei de Paula Leal 

que atuou na defesa da parte ré em juízo no importe de 02 (duas) URH, a 

serem custeadas pelo Estado de Mato Grosso.

Apresentada resposta à acusação (Ref. 22), verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2020, às 

13:00hs. (Horário MT)

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.

 Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48431 Nr: 1343-39.2018.811.0092

 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: Idoliria Santana Bercó Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52538 Nr: 249-22.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi Honorio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Recebo o recurso de apelação interposto pelo advogado do acusado na 

Ref. 135.

Sendo assim, uma vez que o Ministério Público já apresentou 

contrarrazões ao recurso na Ref. 139, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31395 Nr: 928-32.2013.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Rodrigues&Cia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucília Gomes - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos a fl. 98/99, impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33515 Nr: 1166-17.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Taquari Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente, esclareço que este juízo acompanhava o entendimento de 

que a isenção baseada na Lei Estadual nº 10.138/14 aplicava-se somente 

ao cumprimento de mandados nos processos que envolvessem a 

Fazenda Pública Estadual.

Contudo, conforme consulta formalizada junto à Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, nº 25/2019, para esclarecimento 

acerca de eventual cobrança de diligência por oficiais de justiça no 

cumprimento de mandados emanados de processos em que possam ser 

parte a Fazenda Pública, o Corregedor-Geral da Justiça proferiu a decisão 

dada nos autos CIA nº 0001807-14.2019.8.11.0000, informando que a 

VIPAE – Verba Indenizatória por Atividade Externa, deve embarcar as 

despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos em que 

envolvam a Fazenda Pública.

Assim, expeça-se mandado de citação do executado, devendo o mesmo 

ser cumprido independentemente do pagamento da diligência ao Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34464 Nr: 380-36.2015.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roziel Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Diante da cota ministerial de Ref. 64, intime-se o réu para que inicie o 

cumprimento das condições fixadas na suspensão condicional do 

processo, sob pena de revogação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38263 Nr: 1087-67.2016.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dow Agrosciences Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Viegas - 

OAB:55730/RS, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - OAB:14097, Luiz 

Armando Silva Maggioni - OAB:MT 12.370-A, Osmar Arcídio 

Maggioni - OAB:13.012/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

intermédio de seu procurador, para especificar, inclusive com o CEP, o 

endereço completo para envio do Ofício às operadoras VISA, 

MASTERCARD, ELO, AMEX/AMERICAN EXPRESS, HIPERCARD, DINERS 

CLUB.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41471 Nr: 782-49.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fauster Silva Fontoura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Anthoniele Moreira 

Melo - OAB:26965/B-MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 48), 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 06/05/2020, às 
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12h30min. (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.: 43354 Nr: 1899-75.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auzinei José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 I – Apresentada resposta à acusação (Ref. 32), 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 06/05/2020, às 

12h45min. (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.: 18312 Nr: 84-24.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS, GNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAG-E, JAB, JMD, LHLG-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Marli Terezinha Mello de Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Roberto - 

OAB:RS0025129, LEDA REGINA MORAES ROBERTO - OAB:33745

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, ante o teor do 

mandado/certidão acostado aos autos às fls. 115/116, impulsiono estes 

autos por certidão com a finalidade de intimar a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para manifestar-se nos autos acerca do pedido de 

complementação de diligências realizado pelo Oficial de Justiça, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 56174 Nr: 1518-96.2019.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriel Rodrigues Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

AUTOS Nº: 1518-96.2019.811.0092 – Cód. 56174

ESPÉCIE: Ação Penal – Instrução e Julgamento

 DATA E HORÁRIO: 5 de fevereiro de 2020, às 13h30 (MT)

 JUIZ: Fabio Alves Cardoso

PRESENTES

PROMOTOR DE JUSTIÇA: João Ribeiro da Mota

RÉU: Gabriel Rodrigues Monteiro

ADVOGADO NOMEADO: Edson Roberto Castanho

 OCORRÊNCIAS

O advogado nomeado apresentou DEFESA PRÉVIA em favor do acusado, 

alegando não concordar com a imputação que lhe é feita e reservando o 

direito de discutir o mérito da causa por ocasião das alegações finais, 

porém, desde já requereu a sua absolvição e arrolou como testemunhas 

as mesmas indicadas na denúncia.

Iniciada a instrução, foram ouvidas as vítimas Fabiano da Silva (RG nº 

23941235 SSP/MT) e Raquel Oliveira Salles (RG nº 16695364 SSP/MT) e 

as testemunhas Lucas Ferreira Soares (RG nº 5644689 SSP/GO), Rodolfo 

Fernando Santana (RG nº 41923165 SSP/SP) e Daniel Ferreira Paes (RG 

nº 22708944 SSP/MT).

Em seguida o réu foi interrogado.

O(s) depoimento(s) prestado(s) foi(ram) armazenado(s) digitalmente e 

o(s) arquivo(s) respectivo(s) será(ão) gravado(s) em mídia adequada, e 

posteriormente juntado(s) aos autos, sendo vedada a divulgação não 

autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo.

Encerrada a instrução foi dada a palavra ao Promotor de Justiça para 

suas alegações finais, as quais foram apresentadas oralmente e 

gravadas no sistema de áudio.

 Em seguida foi dada a palavra ao advogado nomeado para suas 

alegações finais, as quais foram apresentadas oralmente e gravadas no 

sistema de áudio.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte SENTENÇA:

 I – Apresentada a Defesa Prévia, verifico que as situações que levam à 

absolvição sumária não restaram demonstradas (art. 397 do CPP), razão 

pela qual RECEBO A DENÚNCIA.

 II – Dispensado o relatório com base no § 3º do art. 81 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de denúncia oferecida em face de Gabriel Rodrigues 

Monteiro pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código 

Penal, porque no dia 07/09/2019, na Rua José Rodrigues, 254, Alto 

Taquari, teria ameaçado por gestos, de causar mal injusto e grave às 

vítimas Raquel Oliveira Salles e Fabiano da Silva.

Encerrada a instrução processual, verifico que a materialidade do delito 

não restou comprovada.

Isso porque, ao serem ouvidas em juízo, as vítimas que o réu não efetuou 

nenhuma ameaça concreta de causar mal injusto, apenas ficaram 

receosos pelo fato dele ter comparecido à residência fora do horário 

estipulado e também pelo fato dele ficar passando a mão na cintura, o que 

os levaram a acreditar que pudesse estar armado.

 Ao ser interrogado em juízo, o réu negou que tenha ameaçado as vítimas, 

justificando que compareceu na residência deles com a intenção apenas 

de visitar suas filhas.

Destarte, ante a ausência de provas da materialidade do delito, impõe-se a 

absolvição do acusado.

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na denúncia e 

ABSOLVO o réu GABRIEL RODRIGUES MONTEIRO da acusação que lhe 

foi feita.

Sem custas.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa do 

réu em juízo, Dr. Edson Roberto Castanho, no importe de 4 (QUATRO) 

URH’s, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a 

respectiva certidão.

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações 

necessárias e após remetam-se os autos ao “Arquivo Definitivo”.

 Publicada em audiência saindo os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

[assinado digitalmente]

Comarca de Apiacás

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000076-68.2020.8.11.0084

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:

JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DESPACHO Processo: 1000076-68.2020.8.11.0084. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

JULIO CESAR CORDEIRO DE OLIVEIRA Vistos. Cuida-se de ação de busca 

e apreensão proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face 

de Julio Cesar Cordeiro de Oliveira, ambos devidamente qualificados. 

Conforme se depreende dos autos, a liminar fora deferida pelo juízo da 

comarca de Alta Floresta. No entanto, devido o bem se encontrar na 

comarca de Apiacás-MT, o requerente protocolou requerimento autônomo 

de busca e apreensão, amparado pelo decreto 911/1965, que assim 

dispõe no art. 3º, § 12: § 12. A parte interessada poderá requerer 

diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à 

sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da 

tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da 

petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão do veículo. Pois bem, presente os 

requisitos previstos no Decreto 911/65, assim, determino o cumprimento, 

podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Após, 

comuniquem-se, também, ao Juízo da ação originária todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis (§ 13), solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, bem como as custas devidas. Indefiro o pedido de 

tramitação do presente em segredo de justiça em observância ao princípio 

da publicidade dos atos processuais e, por não tratar de matérias 

previstas no art. 189 do CPC. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, 

MANDADO, caso for necessário. Sem prejuízo, informe que esta comarca 

só dispõe de um oficial de justiça para cumprimento dos todos os atos. 

Cumpra-se conforme determinado no art. 212 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45843 Nr: 564-84.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Centurion Espinosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/O, 

SUELEN DAIANA DE ARAÚJO CANOVA - OAB:16.366

 Vistos.

Ausentes as causas previstas no art. 397 do CPP, RATIFICO o 

recebimento da inicial, nos termos do art. 399 do citado diploma normativo, 

impondo-se o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o DIA 

18/03/2020 ÀS 16h:30m, ocasião em que se tomará interrogatório do 

acusado (se residente nessa Comarca), oitiva da vítima e depoimento das 

testemunhas de defesa e acusação residentes nesta Comarca.

 Expeça-se carta precatória para oitiva das da testemunha residentes fora 

desta comarca

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado artigo 973 § 3º da CNGC. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

INTIME-SE a defesa via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54885 Nr: 420-37.2018.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RHDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAL, LEFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 420-37.2018.811.0084.

Código: 54885.

Vistos.

 Em análise aos autos, verifica-se que a parte autora devidamente intimada 

via DJE para dar andamento ao feito, quedou-se inerte, o que deixou 

transcorrer o prazo sem manifestar nos autos, Ref: 28.

Ocorre que, ante a sua inércia determinou a sua intimação pessoal, na 

forma do 485, § 1º, do CPC, o qual restou infrutífera, conforme a certidão 

de Ref: 40.

Não obstante a certidão retro, constata-se que foi determinado a emenda 

da inicial para regularizar o polo ativo (Ref: 5), de modo que ocorreu a 

substituição da parte autora de Ricardo Honório de Araújo Sampaio para 

Alan Cesar Petkovicz (Ref: 13). Contudo, a tentativa de intimação pessoal 

ocorreu na pessoa de Ricardo, em vez de Alan.

Assim, para que não haja alegação de nulidade em momento posterior, 

determino a intimação pessoal da parte autora, Alan Cesar Petkovicz no 

endereço declinado nos autos, para que no prazo de 05 (cinco) dias para 

pugnar o que entender de direito, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

Decorrido o referido prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás/MT, 05 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55423 Nr: 742-57.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigues Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - OAB:61074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, haja vista que este 

magistrado jurisdiciona a comarca de Apiacás/MT cumulativamente a 1ª 

vara de Alta Floresta, antecipo a audiência para o dia 20/02/2020 às 

13h00, mantendo inalteradas as demais determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57421 Nr: 1794-88.2018.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ATDDO, PGMDO, JEMdO, JGMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1794-88.2018.811.0084.

Código: 57421.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR E 

GUARDA DE MENOR proposta por PEDRO GERALDO MOREIRA DE 

OLIVEIRA, JOSÉ ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA e JULIA GERTRUDES 

MOREIRA DE OLIVEIRA representados por sua genitora ANGELA 

TAINARA DOMINGOS DE OLIVEIRA em desfavor de REINALDO MOREIRA 

DE OLIVEIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

 Ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes, uma vez que preserva suficientemente o interesse dos 

menores Pedro Geraldo, José Elias e Julia Gertrudes Moreira de Oliveira, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos legais o 

acordo celebrado entre as partes (Ref. 58), cujas cláusulas e condições 
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passam a fazer parte integrante da presente sentença (que abrange 

disposição acerca de guarda, regulamentação de visitas, alimentos dos 

menores Pedro Geraldo, José Elias e Julia Gertrudes Moreira de Oliveira).

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC.

Oportunamente, EXPEÇA-SE termo de guarda definitiva dos menores 

Pedro Geraldo, José Elias e Julia Gertrudes Moreira de Oliveira em favor 

da genitora Angela Tainara Domingos de Oliveira.

Arbitro honorários advocatícios para a advogada nomeada, Dra. Ana 

Maria Fernandes de Andrade Vincenzi em 04 (quatro) URH, nos termos da 

Tabela da OAB/MT. Após, o trânsito em julgado, expeça-se a competente 

certidão.

CONDENO as partes ao rateio do pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais (art. 90, § 2º, do CPC), contudo, fica suspensa a 

exigibilidade á parte autora pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 

98, § 3º, do CPC.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, na forma da CNGC.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49333 Nr: 269-42.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos de Paula Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, JAIRO CÉZAR DA SILVA - OAB:16249

 Código: 49333

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 22/07/2020 às 14h00, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56543 Nr: 1336-71.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDdS, IdS, PHVDS, MVVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdS, JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Processo nº: 1336-71.2018.811.0084.

Código: 56543.

 Ante o exposto:

a) INDEFIRO o pedido promovido pelo Ministério Público.

b) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONCEDER a GUARDA 

DEFINITIVA dos menores Mellyssa Vitória Veramonte de Souza e Pedro 

Henrique Veramonte de Souza aos requerentes Iraci de Souza e Luiz 

Domingues de Souza, para todos os fins de direito.

c) JULGO IMPROCEDENTE o pedido subsidiário da parte requerida quanto 

à concessão da guarda compartilhada.

d) JULGO PROCEDENTE o pedido da parte requerida quanto á 

regulamentação de visitas, nos termos estabelecidos no bojo da presente.

Como consequência, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

na forma do § 3º do art. 98, do CPC, ocasião em que defiro a gratuidade 

judiciária a aquela.

Após o transito em julgado, EXPEÇA-SE o competente Termo de Guarda e 

Responsabilidade em favor dos requerentes, em caráter definitivo, 

constando expressamente as advertências dos artigos 33 e 35 do ECA.

Arbitro honorários advocatícios para a Dra. Erika Grazilio de Souza 

Singulani França em 06 (seis) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. 

Após, o trânsito em julgado, expeça-se a competente certidão.

Após, a determinações acima, certifique-se, ao arquivo com as anotações 

e baixas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 04 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57137 Nr: 1616-42.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FRANÇA 

NISHIKAWA - OAB:13169

 Código: 57137

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 22/07/2020 às 17h30, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 57610 Nr: 1926-48.2018.811.0084

 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: ADS, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e regulares 

efeitos, o ACORDO, celebrado entre as partes em audiência conciliatória, 

JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE as pretensões aduzidas na 

inicial a fim de:

1) DECLARAR que o requerido Reginaldo Martins Marques, brasileiro, 

portador do RG 723701 –SSP/MT, filho de Francisco Narvaes Marques e 

de Alzira Martins Narvaes, é pai biológico de Lorena Maysa dos Santos, a 

qual passará a se chamar Lorena Maysa dos Santos Marques.

2) CONCEDO a guarda unilateral definitiva da menor Lorena Maysa dos 

Santos em favor da genitora Alessandra dos Santos, para todos os fins e 

efeitos de direitos.

3) DETERMINO que o genitor exercerá o direito de visitas de forma livre. 

Quanto aos feriados de finais de ano, serão alternados entre os genitores, 

iniciando-se pela genitora e, em relação às férias escolares (julho e 

dezembro), serão rateadas entre os genitores.

4) CONDENAR o requerido Reginaldo Martins Marques a pagar, 

mensalmente, alimentos definitivos em favor de sua filha Lorena Maysa 

dos Santos, a importância de 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, a partir do resultado do exame de DNA, até o dia 10 (dez) de cada 

mês, mediante depósito em conta bancária em nome da genitora, que 

deverá fornecer os respectivos dados bancários. Além disso, deverá o 

requerido arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias da menor, compreendidas como, despesas médicas, 
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hospitalares, odontológicas, farmacêuticas e escolares, desde que não 

oferecidas pela rede pública, mediante apresentação de recibo/nota fiscal.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I e III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil.

INTIME-SE a parte autora, por meio da sua representante legal para 

informar aos autos os dados bancários para o pagamento dos alimentos.

Outrossim, INTIME-SE a parte requerida do teor desta sentença no 

endereço informado no extrato do Sistema INFOSEG.

Oportunamente, EXPEÇA-SE, o competente Termo de Guarda e 

Responsabilidade da meno

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35145 Nr: 93-10.2009.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Junior Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Código: 35145

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 02/09/2020 às 13h00, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35247 Nr: 188-40.2009.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agno Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Bruno Magalhaes - 

OAB:MT0016147O

 Código: 35247

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 22/07/2020 às 16h30, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47505 Nr: 9-96.2015.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Bruno Magalhaes - 

OAB:MT0016147O

 Código: 47505

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 05/08/2020 às 13h30, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51778 Nr: 476-07.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA OSTRA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Bocarde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - OAB:49198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/O, 

SUELEN DAIANA DE ARAÚJO CANOVA - OAB:16.366

 Código: 51778

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 05/08/2020 às 09h00, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 58352 Nr: 438-24.2019.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariosvaldo Carvalho Salles, Maic Hansen de 

Brito, André Barbosa Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JULIANO PERES PERES 

- OAB:16889/B, THIAGO LUIS ALVES - OAB:8261

 Código: 58352

Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 02/09/2020 às 10h30, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000072-31.2020.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000072-31.2020.8.11.0084. AUTOR: 

JORGE MORAIS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de concessão de auxilio doença com 

conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela de 

urgência antecipada proposta por Jorge Morais em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, todos qualificados nos autos. 

Alega em apartada síntese, ser segurado da previdência social, inscrito no 

NIT nº 162.40409-58-9, tendo se filiado ao regime da previdência social em 

01/07/2013, contribuindo de forma ininterrupta até o mês de 12/2019. Aduz 

ainda que, desde meados de 2015 vem sofrendo com lesões em seu 

joelho direito, tendo recebido benefício previdenciário nos períodos de 

16/07/2015 à 29/02/2016, 06/04/2016 à 22/07/2016, 14/02/2017 à 

15/11/2017. Que em dezembro de 2017 recebeu novo atestado médico, 

onde buscou o recebimento do auxilio doença junto ao requerido, sendo 

indeferido em 29/03/2018, sob a alegação de que não fora constado sua 

incapacidade para o trabalho e, que em 02/04/2018 apresentou recurso, 

sendo atendido presencialmente em 04/07/2018, no entanto, até a 

presente data seu recurso não fora analisado. Por fim, informa que nas 

datas de 01/04/2018, 02/08/2018 e 02/12/2018 recebeu atestados 
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médicos, todos com 120 (cento e vinte) dias de afastamento e, se não 

bastasse as patologias existentes, no início de 2019 fora diagnosticado 

com neoplasia maligna dos brônquios e pulmão. Em razão disso propôs a 

presente ação pugnando pela concessão da tutela antecipada em caráter 

liminar, por entender presentes os requisitos, ou em caso de entendimento 

contrario, após a realização de perícia. É o relato do necessário. Decido. 

Recebo a inicial em todos os seus termos. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente, na forma da lei. Em relação ao 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela reputo ausentes os 

pressupostos para a concessão da tutela (seja de urgência ou evidência), 

eis que não há prova inequívoca da probabilidade do direito narrado na 

inicial, sendo necessária dilação probatória em cognição exauriente, 

inclusive com a produção de prova pericial e oral, se for o caso, após a 

formação do contraditório. A prova material acostada aos autos até o 

momento não se mostra suficiente a comprovar, em análise sumária a 

incapacidade para o trabalho em virtude da doença (neoplasia), o que 

constitui óbice à concessão da tutela. Por tais razões, INDEFIRO, por ora, 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência 

de conci l iação/mediação,  considerando o Of íc io-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, que registra expressamente o 

desinteresse na composição consensual por meio da audiência prevista 

no artigo 334 do CPC, em que forem parte o INSS e as demais Autarquias 

Federais. CITE-SE a autarquia requerida, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada 

contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo legal. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Apiacás-MT, 04 de fevereiro de 

2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000130-68.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

MARILIA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANA FERREIRA DE ALMADA OAB - MT15817/O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DECISÃO Processo: 1000130-68.2019.8.11.0084. REQUERENTE: 

JOSE MONTEIRO DA SILVA, MARILIA MATIAS REQUERIDO: RAIMUNDA 

PEREIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de tutela provisória de urgência – 

cautelar de arresto requerida em caráter antecedente proposta por JOSÉ 

MONTEIRO DA SILVA e MARÍLIA MATIAS em face de RAIMUNDA PEREIRA 

DA SILVA, qualificados nos autos. Alegam em síntese que, os 

requerentes em 13 de Dezembro de 2016 avalizaram um contrato de 

financiamento, que consiste na Cédula Rural Pignoratícia de nº 

40/00508-9, emitida pela Sra. Raimunda Pereira da Silva em favor do 

Banco do Brasil S.A, a qual como garantia deu em penhor cédula de 

primeiro grau e sem concorrência de terceiros, 50 vaca nelore, com 38 

meses de idade com a marca “LR” no quarto direito, de propriedade da 

emitente, vinculando o imóvel denominado sitio São Luiz, localizado na 

Colina Azul, município de Apiacás/MT, lugar onde se encontram tais 

animais, no entanto, a Sra. Raimunda (ora requerida) alienou a propriedade 

onde os bovinos ficavam ao Senhor Junior Cesar, bem como os 

semoventes, sem informar ao banco, que, sabendo desta situação, 

notificou a Sra. Raimunda, que se manteve inerte, resultando no 

vencimento antecipado da dívida. Informa ainda que, por conta disto, os 

avalistas, ora requerentes, foram intimados a pagar a dívida, como não 

possuem meios para adimplir, seus nomes foram inclusos no cadastro de 

proteção ao crédito – SERASA, ocasionando enormes prejuízos, além da 

negativação do nome, impeditivos de obter crédito em qualquer instituição 

financeira, obter crédito em qualquer estabelecimento comercial. Além do 

mais, os avalistas têm problemas de saúde, caso em que, por conta de 

toda essa situação o demandante José Monteiro da Silva chegou a sofrer 

um AVC, e sua esposa necessita de remédios de alto custo fornecido pela 

secretaria de saúde do Estado e a negativação estar impedindo que eles 

adquiriram tais remédios. Ao id: 20369101, fora concedido a liminar, 

determinado a intimação do Sr. Junior para que procedesse com o 

deposito judicial do valor devido à Srª Raimunda, nomeando o mesmo 

também como depositário fiel das novilhas que o mesmo teria que 

entregá-la, no entanto, antes do cumprimento da carta precatória expedida 

(id: 20868564), o Sr Junior já havia efetuado o pagamento e procedido a 

entrega dos novilhos à requerida, conforme certidão de id: 21040943, o 

qual veio instruído com recebido devidamente assinado pela requerida. Ato 

contínuo, ao id: 21942077, pugnou pela penhora dos 20 bovinos que estão 

na posse do Dr. Vercílio Martins Prado, alegando que o Sr. Junior os 

entregou em pagamento por ordem da requerida Raimunda e, a penhora do 

crédito de R$: 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo pagamento realizado 

pelo Sr. Junior se deu em deposito bancário em nome de Jane Pereira da 

Silva. Juntada de devolução da carta precatória expedida para intimação 

do Sr. Junior, quando do deferimento da liminar ao id: 24501048, contendo 

na certidão do oficial de justiça a declaração do mesmo, informando que já 

havia realizado o pagamento à requerida, apresentando cópia do 

comprovante de pagamento (depósito bancário). É o relato do necessário. 

Decido. Sem delongas, verifica-se que a requerente pleiteia que seja 

realizado a penhora do crédito no importe de RS:50.000,00 realizado em 

nome de Jane Pereira da Silva e a penhora de 20 bovinos que estão na 

posse do Sr. Vercilio Martins Padro. Sabe-se que o arresto é uma medida 

de apreensão de bens, que tem por fim garantir futura execução, incidindo 

sobre bens indeterminados, e seu efeito principal é a afetação do bem 

apreendido enquanto a decisão não for modificada ou revogada. No caso 

dos autos, após o deferimento da medida cautelar de arresto, fora 

noticiado a impossibilidade de se proceder com o cumprimento, em razão 

do devedor já ter adimplindo o obrigação com a requerida, motivo pela qual 

a requerente pleiteou pela penhora dos bens em nome dos terceiros. Com 

efeito, verifico a inadequação do procedimento adotado pela requerente, 

haja vista os bens pelo qual deseja que se proceda o arresto, encontram 

em nome de terceiros, ademais, não há nos autos elementos que 

comprove a insolvência da requerida, ou fraude, para o fim de justificar a 

penhora em nome de terceiros. Acrescente-se ainda, o fato de que a nota 

fiscal de saída de semoventes aportada ao id: 21040943, possui 

quantidade inferior ao recibo de id: 21040943, isso por que, no recibo de 

quitação consta que foi entregue à Sr. Raimunda a quantia de 20 novilhas, 

por outro lado, a nota fiscal de saída, constando como destinatário o Sr. 

Varcilio Martins Padro, possui apenas a quantidade de 17 bovinos, não 

restando, portanto comprovado que tratam-se dos semoventes objeto do 

presente. Portanto, indefiro o pedido, por inadequação do procedimento 

adotado pela requerente, uma vez que o mesmo não desempenha de fato 

sua finalidade. Assim, intime-se a requerente para manifestar e requerer o 

que entender de direito. Cumpra-se. Às providências Apiacás - MT, 04 de 

fevereiro de 2020. Tibério de Lucena Batista Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001090-65.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA ANGELICA DOS SANTOS SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO(A))

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Intimação da parte autora para se manifestar acerca da petição do 

requerido sobre o pedido de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001099-27.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARQUES DE QUEIROZ (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 
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Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000057-06.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANI CHIOATTO SOUZA FAGUNDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA OAB - MT0021666A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO SOUZA DOS SANTOS OAB - 346.887.301-87 (PROCURADOR)

FABIANA DA SILVA RAMOS OAB - MT21938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FAGUNDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1000057-06.2020.8.11.0038 REQUERENTE: SUZANI CHIOATTO SOUZA 

FAGUNDES PROCURADOR: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: 

RODRIGO FAGUNDES DA SILVA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO 

DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS AÇÕES DE FAMÍLIA 

– NCPC, art. 693 e ss. -, tendo como parte as em epígrafe, em que a parte 

autora/requerente pugna(m), entre pedidos outros, pela concessão da 

assistência judiciária gratuita, limitando-se em declar pobre através do 

advogado, sem declaração de hipossuficiência firmada pela parte e 

esclarecimento algum sobre os rendimentos ou situação econômica, em 

que pese ser contadora e residir nos Estado Unidos da América-EUA, o 

que aparentemente demonstra não ser(em) pessoa(s) desprovida(s) de 

recurso financeiro tal como tenta(m) fazer crer. 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, 30 de janeiro de 2020 - 01:02:13. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000066-65.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR CLAUDIO RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE VICENTE OAB - MS12154-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI NAZARO PINHEIRO (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora pra que efetue o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça a fim de se realizar a citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003476-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES OAB - MT15416/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes, através do(a) advogado(a), para que se manifestem 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias se desejam a realização de audiência 

de conciliação, conforme determinado por este Juízo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53774 Nr: 1144-58.2013.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B

 Intimação da parte requerida acerca do inteiro teor da petição de ref. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7847 Nr: 39-95.2003.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Araputanga S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigoleste Comercio de Carnes Ltda, Jocinei 

Aparecido Sampaio, José Augusto Vieira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:MT/ 7680, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimação para manifestar, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17181 Nr: 556-61.2007.811.0038

 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: JAdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimação para manifestar, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26918 Nr: 369-14.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanildo Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mongeral Aegon Seguros e Previdencia S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:MT/ 11660/O, Eduardo Chalfin - OAB:MT 20.332 A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimação para manifestarem, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28645 Nr: 2069-25.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Faustino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12093/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 8184-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006). Intimação para manifestarem, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77587 Nr: 2795-86.2017.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beomar José da Rocha & CIA LTDA ME, 

Beomar José da Rocha, Geneci Felipe da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:GO 18828, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 389 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o autor, para que efetue o pagamento das custas 

judiciais, concernente a "DISTRIBUIÇÃO" da Carta Precatória expedida nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53836 Nr: 1205-16.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Francisco de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva Sousa - 

OAB:MT-8310-B, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica 

Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 

6119

 (...) Isso posto e diante da ausência de justa causa para o 

prosseguimento da ação, um dos elementos do interesse de agir, com a 

finalidade de evitar o dispêndio de tempo e o desgaste da Justiça Pública 

com um processo que, inevitavelmente, perderia sua utilidade, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de GILBERTO FRANCISCO DE SOUZA, 

brasileiro, inscrito no CPF/MF sob n. 923.057.681-68 e RG n. 1356591-5 

SSP/MT, nascido em 20/9/1978, natural de Reserva do Cabaçal-MT, filho 

de Ana de Souza, por reconhecer, ex ofício – CPP, art. 61 –, a 

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, com fundamento no 

art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, todos do CP.Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de 

emolumentos despesas e custas o Ministério Público, nos atos de ofício - 

Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, IV.Transitada em julgado, arquive com 

as baixas e anotações devidas.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública/Advogado, atendendo ao disposto no art. 1.387 da 

CNGC, in verbis:“Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e 

absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a 

intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser 

nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato”.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98052 Nr: 572-29.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associação do Noroeste de Mato Grosso - SICRED NOROESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lais Porto Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - OAB:MS - 

12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do senhor meirinho.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001068-07.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA VARA ÚNICA RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo n. 

1001068-07.2019.8.11.0038 REQUERENTE: CRISTHOFFER SERILIO 

MENEZES REQUERIDO: 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

ARAPUTANGA -MT Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA – rito da Lei n. 6.015/73, art. 109 e ss. - RETIFICAÇÕES, 

RESTAURAÇÕES E SUPRIMENTOS DE REGISTRO CIVIL –, ajuizada por 

CRISTHOFFER SERILIO MENEZES em desfavor do CARTÓRIO DO 2º 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT. 

Em que pese o cartório de registros figurar no polo passivo desta ação, é 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que os cartórios e 

serventias notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que são 

partes ilegítimas para figurar no polo ativo/passivo de quaisquer demandas 

judiciais: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE 

PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE 

DE SE AVALIAR A CULPA DO TITULAR DO CARTÓRIO POR IMPLICAR EM 

REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA 

NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta 

Corte no sentido de que os cartórios e serventias notariais não detêm 

personalidade jurídica, de modo que são partes ilegítimas para figurar no 

polo ativo/passivo de demanda em que se discute dívidas tributárias. 

Precedentes: AgInt no REsp. 1.609.019SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL 

MARQUES, DJe 13.10.2016; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. 

BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017. 2. Vale ressaltar que a via 

estreita do Recurso Especial é inadequada para se avaliar a culpa do 

titular do cartório no preenchimento das guias, consoante requerido pela 

FAZENDA NACIONAL. Tal implica em revolvimento de conjunto 

fático-probatório dos autos. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a 

que se nega provimento. (AgInt no REsp 1561117/PR, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

27/02/2018, DJe 14/03/2018). Entretanto, trato de ação de jurisdição 

voluntária, em que não há prejuízo pela ausência de polo passivo, razão 

pela qual DETERMINO que seja desvinculado o CARTÓRIO DO 2º SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT como polo 

passivo da presente demanda. Alega o autor que a genitora ingressou 

com ação judicial de n. 2214-86.2008.811.0038 (21202), da Comarca de 
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Araputanga/MT, na qual requereu a correção do seu registro civil, 

passando a constar o nome “VALDICLEIA DE FÁTIMA CIRILO”, diverso do 

nome constante em sua certidão de nascimento “VALDECRER DE FÁTIMA 

SERILIO”. Contudo não juntou documento de sua genitora após a mudança 

de nome. Isso posto, DETERMINO a intimação do autor, através de seus 

advogados(as), para que junte o documento de sua genitora. Após, 

independente de nova conclusão, DETERMINO o regular processamento 

com a citação/intimação do(s) interessado(s), caso existente(s), e a oitiva 

do(a) representante do Ministério Público para, querendo, impugnar(em) 

o(s) pedido(s) no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo impugnação do pedido 

e, sendo necessário, volte-me para determinar a produção da prova ou, 

diversamente, inexistindo impugnação ou a necessidade de mais provas, 

volte-me concluso para sentença. Faça-o, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 5 de fevereiro de 2020 - 

08:52:54. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42641 Nr: 750-87.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQG, EGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 VISTOS;

I - RELATÓRIO. Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por 

ESTEFFANNY GOES RODRIGUES, menor impúbere, representada por sua 

genitora Alcilda Quiguna Goes, em face de GILSON RODRIGUES DOS 

SANTOS, já qualificado.

 Entrementes, aportou nos autos notícia de que a exequente não possui 

interesse de prosseguir com o feito, postulando pela a extinção da 

execução com fundamento no art. 924, IV, do CPC (fl. 41/41-v).

II - FUNDAMENTAÇÃO. A renúncia ao crédito é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, IV, do CPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, IV, do CPC.

Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Comarca de Aripuanã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 07/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor FABIO PETENGILL, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO o teor da Resolução 201, de 03 de março de 2015 do 

CNJ, que estabelece ser de todo sistema judiciário a responsabilidade pela 

adoção de práticas sustentáveis, geradoras de economia de recursos 

naturais, representativas da concepção de consumo consciente e 

razoável dos recursos naturais;

CONSIDERANDO a necessidade de aplicação de programas de 

sustentabilidade e adoção de soluções inovadoras no âmbito da 

Administração Judiciária;

RESOLVE:

Art. 1°. DETERMINAR a suspensão das impressões das cópias de atas de 

audiências fornecidas às partes, advogados e demais envolvidos nas 

realizações de audiências, visto a necessidade de adequação aos 

parâmetros de políticas de sustentabilidade;

Parágrafo único. A impressão das atas de audiências poderá ser feita, 

excepcionalmente, em casos de extrema necessidade, não se aplicando a 

tal conceito questões de conveniência das partes ou de seus 

representantes, tais como, conhecimento das condições impostas para 

transação penal ou suspensão condicional do processo, condições 

ajustadas em transações civis, ainda que de natureza alimentar, etc., 

porque se tratam de atos públicos, disponibilizados na íntegra nos 

sistemas de consulta e acompanhamento processual, não justificando o 

desperdício de papel.

Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça, à Seccional da OAB/MT e à PROJUS da Comarca.

Aripuanã/MT, 06 de fevereiro de 2020.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

* O Edital n. 01/2020-DF completo, que torna pública a lista das inscrições 

deferidas e indeferidas, bem como data, local e horário da aplicação da 

prova objetiva do Processo Seletivo para Recrutamento de Estagiários de 

Nível Médio, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000635-47.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA DE ALMEIDA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DESPACHO Processo: 1000635-47.2019.8.11.0088. 

REQUERENTE: ERONDINA DE ALMEIDA LISBOA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER VISTOS. Ante a manifestação expressa da parte 

requerida sobre o desinteresse na realização da audiência de conciliação 

(id 274872335), CANCELO a solenidade designada, e determino que a 

Secretaria certifique quanto a eventual decurso do prazo defensivo. 

Intimem-se as partes. Permaneçam os autos conclusos para saneamento. 

Às providências. Aripuanã/MT, 05 de fevereiro de 2020. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000687-43.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

O. B. P. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES OAB - MT26190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. M. C. (REU)

S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARIPUANÃ DECISÃO Processo: 1000687-43.2019.8.11.0088. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OZIAS BEHGALLI PASSOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TIÃO DO LONTRA REU: KATIA MARIA 

CARRARO Vistos. Acolho a emenda formulada no id. 25248784, a qual 

passa a integrar o pedido inicial. Trata-se de ação cominatória de 

obrigação de não fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 462 de 660



reparação de danos ajuizada por Ozias Behgalli Passos em desfavor de 

Katia Maria Carraro e outro, na qual pretende o autor ver compelido os 

requeridos a suspender imediatamente sua atividade comercial, com 

imposição de multa diária em caso de descumprimento. Segundo a inicial, o 

autor é vizinho da primeira requerida, a qual locou o imóvel da pessoa de 

Sebastião (segundo requerido), montando na localidade um 

estabelecimento denominado “Fazendinha Bar”, o qual supostamente seria 

um prostíbulo, permanecendo o lugar com som e barulhos alto até o dia 

amanhecer, mulheres transitando com vestes íntimas e pessoas 

proferindo palavras de baixo calão constantemente. Verbera que os atos 

da primeira requerida estão prejudicando a sua tranquilidade e dos demais 

vizinhos, havendo sido realizado até um baixo assinado e contatado os 

órgãos competentes, porém não obtiveram êxito no fechamento do local. 

Diante dos fatos relatados, pretende, em sede emergencial, que os 

requeridos sejam compelidos a suspender suas atividades, com imposição 

de multa diária, em caso de descumprimento. Em se tratando de pedido de 

tutela de urgência, afunila a análise judicial exclusivamente sobre os 

elementos descritos na lei como necessários e suficientes ao deferimento 

da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). A 

probabilidade do direito se relaciona com a 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. Ao discorrer sobre o tema Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que 

“a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (in Novo 

Curso de Processo Civil, Vol. II, p. 203). No caso em apreço, não vislumbro 

a presença da verossimilhança das alegações, isso porque, apesar do 

autor juntar fotos do local e “abaixo assinado” realizado supostamente 

pela vizinhança, os documentos não são suficientes para provar um 

possível “excesso” ou descumprimento da lei por parte dos requeridos. 

Assinala-se, ainda, que sequer houve a comprovação de notificação 

extrajudicial dos requeridos sobre os fatos, estando demasiadamente 

precária as provas juntadas. Isto posto, não me convencendo da 

probabilidade do direito nas alegações iniciais e da existência de perigo de 

dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Sem 

prejuízo, recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 

319 do CPC/2015. DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 

10.03.2020, às 15h30min. Proceda-se a intimação do requerente e a 

citação da parte requerida para comparecimento na audiência de 

conciliação prévia (art. 334, § 5º do NCPC), salientando-se que o prazo 

para defesa passará a decorrer da aludida audiência, devendo os 

requeridos se fazerem representados por advogado particular. Caso não 

tenha condições financeiras de constituir defensor nos autos, a parte 

deverá comparecer previamente na Secretaria desta Comarca de 

Aripuanã/MT, munida documentação comprobatória da sua 

hipossuficiência financeira, para análise da possibilidade de nomeação de 

Advogado (a) dativo em seu favor. Faça constar no mandado as 

advertências legais. Aportando aos autos contestação, manifeste-se a 

autora se alegadas quaisquer das matérias indicadas nos arts. 337 e 350 

do CPC, no prazo de 15 dias e, após, concluso para saneamento. Às 

providências. Aripuanã/MT, 24 de janeiro de 2020. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito em Designação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000635-47.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINA DE ALMEIDA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

06/02/2020 ÀS 09H00MIN.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 53072 Nr: 1865-54.2013.811.0088

 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 FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A OAB/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Vistos.

Quanto ao petitório de fl. 80, verifico nos autos que já fora efetuada uma 

penhora de veículo via RENAJUD, conforme documento de fl. 68.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de cinco (5) dias, 

se manifeste sobre o veículo contrito nos autos, bem como sobre a 

quantia de R$ 252,43 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três 

centavos) remanescentes da penhora feita no BACENJUD.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53076 Nr: 1869-91.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Verifica-se que a autarquia executada impugnou os cálculos 

apresentados pela exequente (ref.06).

Desta forma, intime-se a autora para que se manifeste sobre o teor da 

impugnação, havendo concordância, desde já, homologo os cálculos 

apresentado pelo executado (ref.06), devendo ser requisitado o 

pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º Região, nos 

termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

Em caso de discordância, aponte a exequente onde residem os pontos de 

discordância apresentando os cálculos que entende corretos, 

atentando-se para os termos elencados no acordão.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81368 Nr: 5-08.2019.811.0088

 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: ODELI XAVIER MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIR PEIXER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGO DA SILVA - 

OAB:25225/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a apresentação de Embargos monitórios pelo executado (ref.31), 

bem como a certidão de tempestividade de ref.32, diga o exequente, no 

prazo de 15 dias (art.702, §5º, CPC).

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39551 Nr: 149-60.2011.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVONETE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a informação de óbito da parte autora (ref.22), SUSPENDE-SE o 

processo (art.313, I, do CPC).

Intime-se o advogado da autora para que, querendo, promova a habilitação 

dos herdeiros ao feito.

Havendo pedido de habilitação, conclusos para análise.

Aguarde-se o feito no arquivo provisório até a habilitação dos herdeiros 

ou o decurso do prazo prescricional.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55008 Nr: 1555-14.2014.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BORGES DE MOURA, ELVAN BORGES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante o declínio do perito nomeado retro, NOMEIO como perito o avaliador 

imobiliário ANTÔNIO PAULO DE ANDRADE SILVA, podendo ser localizado 

na Avenida Luiz Vicini de Lima, n. 51, Centro, Aripuanã/MT, contato: (66) 

3565-1283 ou (66)  9  8117 5500,  endereço  de  e-mai l : 

agrimensor.ap@hotmail.com.

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze (15) dias, 

querendo, alegue eventual impedimento ou suspeição do perito.

Sem embargo, INTIME-SE o perito nomeado, dando-lhe ciência do encargo 

e, caso aceite, para que apresente, na Secretaria do Juízo, no prazo de 5 

(cinco) dias, proposta de honorários.

Após, intime-se o autor da proposta de honorários para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias.

Depositados os valores da perícia, intime-se o expert para indique o dia, 

hora e local para realização da perícia, intimando-se as partes 

posteriormente. O perito nomeado cumprirá escrupulosamente o encargo 

independentemente de termo de compromisso, devendo apresentar o 

laudo da avaliação no prazo de 30 dias, contados a partir do início dos 

trabalhos periciais.

Cumprido o ato deprecado, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante com as 

baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55433 Nr: 1925-90.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG CAR SOM E ACESSORIOS ME, JESSE 

MARTINS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSE DA SILVA - 

OAB:15745, ASTILHO DEMETRIO URBIETA - OAB:7.717-B

 Decido.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, designo audiência de instrução 

para o dia 13 de abril de 2020 às 13h:30min, 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).Fixo como ponto controvertido a 

comprovação da atividade/serviço que foi realizada de caráter urgente 

alegado pelo réu Jesse Martins Vaz, que resultou ter sido o motivo da 

remoção do veiculo da oficia da empresa ré sem a concretização do 

serviço contratado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo para realização da solenidade designada.Às 

providências.Aripuanã/MT, 30 de janeiro de 2020.FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000824-86.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO DIVINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Comarca de Brasnorte (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DECISÃO Processo: 1000824-86.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: EMILIO DIVINO RODRIGUES REQUERIDO: JUÍZO DA 

COMARCA DE BRASNORTE Vistos. De proêmio, verifico que o feito fora 

distribuído de forma equivocada no Sistema PJE – Vara Única, sendo 

assim, determino a intimação da parte Requerente, por meio de seu 

procurador habilitado, para que promova a distribuição do feito no sistema 

processual correto, qual seja, o Apolo – Diretoria do Foro, e comprove 

nestes autos, sob as penas da lei. Após, conclusos. Brasnorte/MT, data 

da assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000444-63.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DENISE PHILIPPSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS MANTOVANI OAB - PR15954 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RGZ-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES DE LONDRINA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE DESPACHO Processo: 1000444-63.2019.8.11.0100. 

REQUERENTE: MARIA DENISE PHILIPPSEN, JERONIMO FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: COOPERATIVA HABITACIONAL BANDEIRANTES DE 

LONDRINA, RGZ-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME Vistos, etc. 

Trata-se de carta precatória oriunda da 6ª Vara Cível da Comarca de 

Londrina/PR. Indefiro o pedido das partes exequentes de id. 23017096. 

Assim, intimem-se as partes exequentes, por meio de seu procurador 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tragam aos autos as 

informações, conforme descritas na certidão do oficial de justiça ao id. 

21793924, para que seja possível efetuar a avaliação do imóvel com 

exatidão, sob pena de devolução da missiva. Cumpra-se. Intimem-se. 

Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20034 Nr: 723-86.2007.811.0100

 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): EDELFANIO LUIZ PEREIRA, ANTONIO 

FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A, Roberto Mendonça Faria - OAB:MT 9.411-B, Wellington 

Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Considerando o teor da certidão de ref. 211, revogo a nomeação realizada 

anteriormente (ref. 210) e NOMEIO a Dr.ª ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI para atuar como Advogada Dativa do réu Antônio Ferreira Barbosa.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.

De mais a mais, cumpra-se a decisão anterior.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE servindo esta como MANDADO/ NOTIFICAÇAO/ OFÍCIO/ 

CARTA PRECATÓRIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 21748 Nr: 1024-96.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DOMINGO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wesley Antero da 

Silva - OAB:OAB/SP 120.168, MARCIA MACEDO GALVAO - OAB:15668

 Vistos etc.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público a fim de se manifestar 

acerca de eventual prescrição ou requerer o que entender de direito.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 16967 Nr: 794-59.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT 20.303/O

 Vistos etc.

De proêmio, chamo o feito à ordem para revogar a decisão anterior de fls. 

259/259vº, visto que lançada equivocadamente neste feito.

De mais a mais, considerando o teor da certidão de fl. 257, vistas ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.

Após, retornem dos autos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 18972 Nr: 1161-49.2006.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 Vistos etc.

De proêmio, chamo o feito à ordem para revogar a decisão anterior de fls. 

155/155vº, visto que lançada equivocadamente neste feito.

De mais a mais, considerando o teor da certidão de fl. 153, vistas ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.

Após, retornem dos autos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20426 Nr: 1093-65.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

SAULO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 Vistos etc.

De proêmio, chamo o feito à ordem para revogar a decisão anterior de fls. 

184/184vº, visto que lançada equivocadamente neste feito.

De mais a mais, considerando o teor da certidão de fl. 182, vistas ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.

Após, retornem dos autos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20573 Nr: 34-08.2008.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR GOMES, SIMÃO RODRIGUES MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:MT 9.411-B

 Vistos etc.

De proêmio, chamo o feito à ordem para revogar a decisão anterior de fls. 

115/115vº, visto que lançada equivocadamente neste feito.

De mais a mais, considerando o teor da certidão de fl. 113, vistas ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.

Após, retornem dos autos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 141 Nr: 342-83.2004.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor do ofício de fl. 361, abra-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestar-se e/ou requerer o que entender de 

direito.

Após, tornem-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51731 Nr: 159-97.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR KLASNER, DEVAIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO AGUIAR FERREIRA - 

OAB:, Romair Cicero de Oliveira - OAB:13286 A-/MT

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente feito 

encontra-se apto para designação da Sessão de Júri. Considerando que 

este Fórum não possui Plenário próprio para a realização do ato, oficie-se 

a Câmara Municipal para que informe a este Juízo acerca da 

disponibilidade no mês de junho ou julho do corrente ano.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 19898 Nr: 585-22.2007.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA ROCHA DA SILVA, MIGUEL 

ARCANJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:MT / 

3749, Silvio César dos Santos - OAB:MT 7.806 - B

 Vistos, etc.

De proêmio, considerando o aporte do presente feito neste Juízo, 

intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

Após, retornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 20081 Nr: 768-90.2007.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRMP, JLDL, GGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Egisane Alves de Oliveira 

Piotrowski - OAB:MT/ 8307-B, MILTON DO PRADO GUNTHEN - 

OAB:3976/MT, MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 Vistos etc.

Defiro o pedido do Ministério Público de fl. 1008 e, consequentemente, 

determino seja expedido ofício a Autoridade Policial para que informe a 

este juízo acerca dos objetos apreendidos nos autos.

Após, cumpra-se a decisão anterior.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23725 Nr: 1426-46.2009.811.0100

 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: JOSE JALMAR VARGAS, JOÃO JUTAY VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, AIR SERVIÇOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme de 

Mendonça Lopes - OAB:98.709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3844

 Intimação da parte Requerente na pessoa de seu advogado do inteiro teor 

da decisão, que segue abaixo, para que no prazo de 5 dias se manifeste. 

Ante os pedidos de fls. 203/204, indefiro o pedido de busca e apreensão 

dos autos, vez que já foram devolvidos à secretaria, e defiro o pedido de 

reabertura do prazo em favor dos requerentes, advinda manifestação ou 

certificado o decurso de prazo, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23763 Nr: 1463-73.2009.811.0100

 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: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JUTAY VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910, Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - 

OAB:98.709, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182

 Intimação da parte Requerida acerca da decisão, que segue abaixo, para 

que no prazo de 5 dias se manifeste. Ante os pedidos de fls. 197/198, 

indefiro o pedido de busca e apreensão dos autos, vez que já foram 

devolvidos à secretaria, e defiro o pedido de reabertura do prazo em favor 

dos requerentes, advinda manifestação ou certificado o decurso de 

prazo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1519-57.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS MACIEL, CLAUDEMIR 

APARECIDO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA

BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:MT 17.549, FABIANA DE 

OLIVEIRA BORGES MORETI - OAB:MT 16.476/O, LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM - OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 

23.383/O

 Vistos etc.

Considerando a hipossuficiência declarada pelo acusado Claudemir 

Aparecido Barros dos Santos à ref. 155, NOMEIO o Dr. LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM para atuar como Advogado Dativo do réu.

Sendo que, em não havendo recusa, intime-se o acusado desta 

nomeação.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE servindo esta como MANDADO/ NOTIFICAÇAO/ OFÍCIO/ 

CARTA PRECATÓRIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70495 Nr: 1064-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX WILLIANS CICERO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Vistos etc.

 Considerando o teor da certidão de ref. 158, 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 

requerer 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67909 Nr: 2975-13.2017.811.0100

 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): JOSIANE TROMBETTA DE OLIVEIRA, LUCIANO 

MACHADO DE OLIVEIRA, CRENILZA PEREIRA DA SILVA TROMBETTA, 

MATEUS ALBERTO TROMBETTA, EDSON DA SILVA MOURA, JOICE 

TROMBETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 e 22165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, na pessoa de seu advogado, para 

no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo a guia devidamente 

recolhida de distribuição da carta precatória a ser expedida para a 

Comarca de Ivaté/PR para a citação dos demais executados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz
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 Cod. Proc.: 77335 Nr: 1135-94.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO SANTOS DA LUZ MANENTI, 

FERNANDA APARECIDA DA SILVA, Alexandre Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:MT 23.383/O

 Vistos etc. Homologo a desistência da testemunha Kleber José Silva 

Nascimento. Considerando o depoimento colhido na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, na forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 303-08.2012.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JOSE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446/MT, SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em 

face da sentença de fls. 168/168vº.

 Aduz o embargante que a referida sentença padece de contradição,uma 

vez que reconheceu a prescrição executória, considerando 

equivocadamente os marcos interruptivos entre a data do recebimento da 

denúncia e o trânsito em julgado para a acusação.

 É, em síntese, o relatório. Decido.

Inicialmente, RECEBO os presentes embargos de declaração, porquanto 

tempestivos.

Passo à análise do mérito.

Analisando a sentença ora embargada, observo que, de fato, houve 

contradição. Isso porque naquela ocasião, ao apontar o lapso temporal 

transcorrido entre os marcos interruptivos, deveria ser entre o trânsito em 

julgado da sentença condenatória para a acusação e a data da referida 

sentença.

Posto isto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo Ministério 

Público para reconhecer o erro material, sanando, assim, a contradição 

apontada. Com efeito, retifico a sentença de fls. 168/168vº a fim de 

constar a seguinte determinação: “Considerando que entre o trânsito em 

julgado da sentença para a acusação (16/12/2013-fl.161) e a presente 

data, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que o réu iniciasse o 

cumprimento da pena, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, VI, c/c 

artigo 110, c/c artigo 112, todos do Código Penal, declaro extinta a sua 

punibilidade, em razão da prescrição executória.”

No mais a sentença, permanece tal qual está lançada.

Retifique-se o registro da decisão, anotando-se.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000375-31.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PONZONI SCHRAEGLE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA DOS REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS MOREIRA MILHOMEM OAB - MT0021907A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

BRASNORTE SENTENÇA Processo: 1000375-31.2019.8.11.0100. 

AUTOR(A): GILSON PONZONI SCHRAEGLE REU: MARIA MADALENA DOS 

REIS Vistos etc. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo 

para a solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as 

partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, 

com resolução de mérito. Custas pela parte requerida, para qual concedo 

os benefícios da justiça gratuita. Considerando que houve renúncia ao 

prazo recursal, arquive-se, com as baixas necessárias. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. 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: 1000046-82.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO VASCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000046-82.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: 

AUGUSTO VASCO DOS 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: Brasnorte Data: 20/03/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000047-67.2020.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DIOGENES CAMPAGNUCCI JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000047-67.2020.8.11.0100 POLO ATIVO:DOMICIANO 

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI POLO PASSIVO: 

JOSE DIOGENES CAMPAGNUCCI JUNIOR FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Brasnorte Data: 20/03/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA CURITIBA, 1080, CENTRO, BRASNORTE - MT - CEP: 

78350-000 . CUIABÁ, 6 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: 8010200-16.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FRATUS LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL LANZARINI OAB - MT0018821A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON BARRANCO PEREIRA (REQUERIDO)

CECILIA BARRANCO PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

8010200-16.2015.8.11.0100. REQUERENTE: MARILZA FRATUS LUIZ 

REQUERIDO: CECILIA BARRANCO PEREIRA, WELLINGTON BARRANCO 

PEREIRA Vistos etc. De proêmio, considerando o aporte do presente feito 

neste Juízo, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requererem o que entenderem de direito. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberação. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-77.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON GERALDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO BISPO DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOAO BISPO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DESPACHO Processo: 

1000650-77.2019.8.11.0100. REQUERENTE: ELSON GERALDO FERREIRA 

REQUERIDO: JOAO BISPO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME, JOÃO BISPO 

DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte requerente, para que 

apresente a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo aludido, com ou sem manifestação, devolvam-me 

conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. Diligências 

necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da assinatura 

registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-48.2019.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

OSIAS HENRIQUE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA OAB - MT9079-O (ADVOGADO(A))

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000348-48.2019.8.11.0100. REQUERENTE: OSIAS HENRIQUE DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. A parte autora, apesar 

de devidamente intimada, por intermédio de seu advogado, acerca da 

audiência realizada no id 21262694, não compareceu ao ato. Dispõe o 

artigo 51 da Lei n.º 9.099/95: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I-quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo”. Diante do exposto, face ao não comparecimento 

da parte autora à audiência de conciliação, JULGO EXTINTO o processo, 

sem exame de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

No mais, ante o teor do enunciado nº 28 do FONAJE, o qual dispõe 

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais. Sem honorários. Transitada em 

julgado, o que deverá ser certificado, intime-se a parte autora para 

pagamento das custas processuais, procedendo aos demais atos 

consoante determinado na CNGC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Diligências necessárias. Brasnorte/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-14.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BERNARDES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000122-14.2017.8.11.0100. REQUERENTE: ANDERSON BERNARDES DOS 

REIS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença perante o Juizado Especial Cível. O executado 

apresentou comprovante do pagamento da dívida (Id. 28241608). O 

exequente requereu o levantamento do alvará ao id. 28450198. O artigo 

924, do Código de Processo Civil, dispõe que a execução será extinta 

quando a obrigação for satisfeita. (art. 924, II, NCPC). Assim sendo, 

JULGO O PRESENTE EXTINTO, com fundamento no artigo 924, II, NCPC. No 

mais, considerando que não há obrigação do juízo em realizar a intimação 

pessoal da parte autora para a liberação de depósito judicial, conforme 

previsto no provimento nº. 15/2019 da Corregedoria Geral da Justiça, 

DETERMINO que expeça-se Alvará de Levantamento da quantia 

depositada nos Id. 28241608, em favor da parte autora, na conta indicada 

na petição de Id. 28450198. Após a efetivação do levantamento dos 

valores, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas de estilo. Sem custas e honorários (artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95). PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. Demais 

diligências necessárias. Às providências. Brasnorte/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. Daiane Marilyn Vaz Juíza de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000760-46.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO TSEREWA AWE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ OAB - MS21797 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

CAMPINÁPOLIS DECISÃO Processo: 1000760-46.2019.8.11.0110. Vistos. 

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral. Aduz a parte 

autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a situação de seu 

benefício, constatou descontos referentes a empréstimos por ela não 

recebidos. Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, 

buscando a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do 

indébito e indenização pelos danos morais. É o breve relato dos fatos. 

Decido. - RECEBIMENTO DA INICIAL – Recebo a inicial, eis que preenche 

os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma legal. - DA 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Diante dos documentos apresentados nos 

autos, defiro a gratuidade da justiça, na forma do disposto no artigo 98 do 

Código Processo Civil. - DA TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA – Defiro o 

requerimento de tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 

10.741/03. - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – Considerando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 12h00min, (horário 

oficial de Cuiabá – MT), no Fórum local. Cite-se, o requerido acerca do teor 

da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da 
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última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do pedido 

de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC). Intime-se o 

requerido para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC. Intime-se a parte autora na pessoa de seu defensor, para 

comparecerem à oralidade (art. 334, § 3º CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campinápolis/MT, 16 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo De Moraes E Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500030-34.2015.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR JOSE QUINTILIANO (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 para manifestar sobre o retorno dos autos da instância 

superior em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Campinápolis, 6 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.: 24077 Nr: 204-13.2009.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIZAEL FERREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins que, TRANSITOU EM JULGADO a sentença 

proferida nos autos.

 Certifico também que, transladei cópia da sentença proferida às p. 

131/132 para os autos principais (código 23686) conforme determinado.

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito intimando a parte 

vencedora, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, conforme previsto no 

art. 1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48169 Nr: 801-77.2007.811.0101

 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): LUCINEI VALENTIM VIEIRA, GENILSON 

BARROS LEITE DOS SANTOS, MARIA OLIVEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - 

OAB:OAB/MT 9.546-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 52/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a defesa do réu Lucinei Valentin 

Vieira para contrarrazoar o recurso interposto pelo Ministério Público, no 

prazo de 08 [oito] dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 109157 Nr: 635-25.2019.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSO, RODN, WRDSLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22002/O, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:19234/O, MAICON SEGANFREDO - OAB:OAB/MT 11.833

 Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela acusação (Ref. 218) e 

pela acusada Marinete conforme informação contida na Ref. 219.

2. Considerando que a acusação já apresentou suas razões recursais, 

intime-se a defesa dos acusados Wellington e Marinete, Dr. Maicon 

Seganfredo, nomeado nos autos, e a defesa de Rubson, via DJE, posto 

ser advogado constituído, para apresentarem suas contrarrazões no 

prazo legal.

3. Considerando que a acusada Marinete manifestou o desejo de recorrer 

da sentença, intime-se seu advogado nomeado, Dr. Maicon Seganfredo, 

para apresentar as razões recursais no prazo legal e após, abra-se vista 

ao Ministério Público para em igual prazo, apresentar as contrarrazões.

4. Intime-se pessoalmente o acusado Wellington para informar se deseja 

recorrer da sentença, eis que não consta tal informação na missiva de 

Ref. 216. Caso informe que deseja recorrerm voltem conclusos para 

recebimento.

5. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 06/2020-DF

O Exmo. VAGNER DUPIM DIAS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro em 

substituição da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o CONTRATO n° 90/2019, e que a empresa M. DUARTE 

EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, deu início 

as reformas nesta Comarca no dia 08/01/2020;

 CONSIDERANDO a etapa final da reforma, que consiste no acabamento 

dos utensílios em madeira com líquido Tíner – produto altamente inflamável 

e tóxico, que pode causar risco para o público interno e externo caso seja 

mantido expediente diário.

 R E S O L V E:

Art. 1° - SUSPENDER o expediente do Foro Judicial desta Comarca de 

Colniza-MT, hoje, dia 06/02/2020, em virtude da referida reforma, bem 

como os prazos processuais que vencer nesta data ficam prorrogados 

para o próximo dia útil.

Art. 2° - As medidas consideras urgentes, consoantes na CNGC serão 

mantidas na forma de plantão judiciário, devendo o plantonista permanecer 

no atendimento pelo telefone celular (66) 99221-4245.

Art.3º- Publique-se. Envie-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Coordenadoria Judiciária, Coordenadoria de 

Magistrados, Coordenadoria de Comunicação, ao Ministério Público, a 

Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de Polícia, com ciência aos 

servidores escalados.

Colniza/MT, 06 de fevereiro de 2020.

VAGNER DUPIM DIAS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 77767 Nr: 1000-38.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS PALACHAY DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346, CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - 

OAB:20346/A

 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

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000638-66.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ENIKEM TCHELLES PEREIRA SOUSA (AUTOR(A))

JAIRO ANDRE BOTH SILVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDRIANA GIACOMOLLI OAB - MT6216-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... No mais, à SECRETARIA para: DEVOLVER a Precatória ao Juízo 

de origem. Nada mais havendo a consignar, por mim, Thiago Souza 

Lucena, Estagiário de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76074 Nr: 2878-16.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS SÃO 

PEDRO LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE MELO FRANCO - 

OAB:53111, WILLIAN ARNALDO DE MELO FRANCO - OAB:53109

 (...) Sendo assim, DEFERE-SE a inversão do ônus probatório, objetivando 

restabelecer a igualdade e o equilíbrio, conforme artigo 6 , inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor.Por isso, SANEADO está o processo 

(art. 357 do CPC).Em relação à prova pericial, como foi requerido pela 

parte-requerida (item D-A dos pedidos), deve ela indicar perito capacitado 

para tal encargo.No mais, considerando ter havido indicação de provas 

pretendidas (depoimento pessoal da parte-autora e oitiva de 

testemunhas), de rigor a designação de audiência.Assim, DESIGNA-SE 

audiência para o dia 19.03.2020, às 15h30min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.IV (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73387 Nr: 1002-26.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE NEVES MORANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 de designação de audiência para o dia 20/03/2020, às 13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63245 Nr: 151-89.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS(FALECIDA), 

ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, art. 11 da Res. CJF 458/2017 e 

Provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR as partes do inteiro teor do ofício requisitório.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76074 Nr: 2878-16.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FOGOS SÃO 

PEDRO LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER DE MELO FRANCO - 

OAB:53111, WILLIAN ARNALDO DE MELO FRANCO - OAB:53109

 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 

da designação de audiência para o dia 19.03.2020, às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 176-92.2020.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DE SOUZA NAUE, VANDERLEI 

JOÃO NAUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Nos termos da legislação e provimento nº 52/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado do requerido da designação de 
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audiência a para o dia 18.03.2020, às 16h00min.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30427 Nr: 1377-76.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS MORESCO-ME (AUTO ELÉTRICA 

2 IRMÃOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIS CARLOS MORESCO-ME (AUTO 

ELÉTRICA 2 IRMÃOS), CNPJ: 74079385000160, Inscrição Estadual: 

13.150.777-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de LUIS CARLOS MORESCO-ME 

(AUTO ELÉTRICA 2 IRMÃOS), na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 629/2004, 907/2004, 908/2004, 909/2004 (MAIS 5 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

 - Valor Total: R$1.371,18 - Valor Atualizado: R$1.371,18 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...INDEFERE-SE o requerimento da 

parte-exequente, haja vista não ter ocorrido a citação da parte-executada, 

conforme pode ser visto nos autos, levando-se em conta, ainda, que a 

constrição de patrimônio antes da citação viola os princípios do 

contraditório e do devido processo legal.Pelo atual cenário processual, 

deve-se proceder à citação da parte-executada, seja por AR, mandado 

(local ou por Precatória, se for o caso) ou edital.Visando à celeridade 

processual, diligenciou-se no Sistema Infojud com intuito de encontrar o 

possível endereço atualizado em nome da parte-executada, obtendo-se 

êxito, conforme documento em anexo.Por isso, à SECRETARIA 

para:1.CITAR a parte-executada por MANDADO (inclusive por Precatória, 

se for o caso), expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte-executada, para pagar a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora 

(artigo 8º, inciso III da LEF);a.DEVE, A SECRETARIA, atentar-se ao 

endereço encontrado no Infojud.2.Salienta-se que a parte executada 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora;3.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC;4.Efetuada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito 

exequendo, à EXEQUENTE para manifestação;5.INFRUTÍFERA a citação 

por Mandado, CITAR POR EDITAL a parte-executada, nos mesmos termos 

acima descritos, observando o disposto no inciso IV do artigo 8º da 

LEF;6.Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

PROCEDER à nomeação de curador especial para atuar na defesa da 

parte-executada, a partir da lista constante da Secretaria (obedecendo, 

como sempre, à alternância);7.Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o 

curador nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, deve oferecer embargos, a 

contar da aceitação;8.Cumpridas as determinações acima e juntada a 

manifestação pelo curador especial, VISTAS à parte-exequente;9.Após, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de dezembro de 2019.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge Taninato 

Silva, digitei.

Cotriguaçu, 05 de fevereiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31887 Nr: 77-11.2009.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITALINO DOS SANTOS, ROSALINA M. 

PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/MT, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ VITALINO DOS SANTOS, Cpf: 

79978878149, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ROSALINA M. PERES, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/01/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU em face de JOSÉ VITALINO DOS SANTOS e 

ROSALINA M. PERES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Imposto Predial Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 117/2004, 22/2005, 12/2006, 276/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2008

 - Valor Total: R$3.842,37 - Valor Atualizado: R$3.842,37 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos...INDEFERE-SE o requerimento da 

parte-exequente, haja vista não ter ocorrido a citação da parte-executada, 

conforme pode ser visto nos autos, levando-se em conta, ainda, que a 

constrição de patrimônio antes da citação viola os princípios do 

contraditório e do devido processo legal.Pelo atual cenário processual, 

deve-se proceder à citação da parte-executada, seja por AR, mandado 

(local ou por Precatória, se for o caso) ou edital.Visando à celeridade 

processual, diligenciou-se no Sistema Infojud com intuito de encontrar o 

possível endereço atualizado em nome da parte-executada, obtendo-se 

êxito, conforme documento em anexo.Por isso, à SECRETARIA 

para:1.CITAR a parte-executada por MANDADO (inclusive por Precatória, 

se for o caso), expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e 

registro de bens existentes em nome da parte-executada, para pagar a 

dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora 

(artigo 8º, inciso III da LEF);a.DEVE, A SECRETARIA, atentar-se ao 

endereço encontrado no Infojud.2.Salienta-se que a parte executada 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora;3.Para as hipóteses de pronto 

pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do 

CPC;4.Efetuada a citação e decorrido o prazo sem o pagamento do débito 

exequendo, à EXEQUENTE para manifestação;5.INFRUTÍFERA a citação 

por Mandado, CITAR POR EDITAL a parte-executada, nos mesmos termos 

acima descritos, observando o disposto no inciso IV do artigo 8º da 

LEF;6.Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

PROCEDER à nomeação de curador especial para atuar na defesa da 

parte-executada, a partir da lista constante da Secretaria (obedecendo, 

como sempre, à alternância);7.Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o 

curador nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, deve oferecer embargos, a 
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contar da aceitação;8.Cumpridas as determinações acima e juntada a 

manifestação pelo curador especial, VISTAS à parte-exequente;9.Após, 

conclusos.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 06 de dezembro de 2019.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAIANNY RODRIGUES 

COELHO, digitei.

Cotriguaçu, 05 de fevereiro de 2020

Ezequiel Serafim da Paixão Mazzeto Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32298 Nr: 438-28.2009.811.0099

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON THOMAZ WONSHELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia - 

OAB:11.887A, kamila de Souza Coutinho - OAB:10661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007 impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora, bem como informar que os 

presentes autos encontra-se na Secretaria da vara Única.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61565 Nr: 1303-46.2012.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. KUZMINSKI - ME (PALIJU PAPELARIA E 

LIVRARIA JURUENA), JOÃO MARIA KUZMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 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 a parte executada do teor da sentença de fl. 

31. S E N T E N Ç A

Vistos...

A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, por seu 

procurador legalmente constituído e habilitado moveu a presente 

EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, ambos devidamente 

qualificados na inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida Ativa.

Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação, conforme informado 

pela parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Considerando ter ocorrido a citação, CONDENA-SE a parte-excutada ao 

pagamento das despesas processuais (que incluem as custas – art. 84 do 

CPC), bem como aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 17 de junho de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66280 Nr: 824-48.2015.811.0099

 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: BERTÉ FLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PARANHOS, IVAN DE TAL , UNIVERSO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para recolher a diligência do Sr Oficial de 

Justiça via sistema.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66280 Nr: 824-48.2015.811.0099

 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: BERTÉ FLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PARANHOS, IVAN DE TAL , UNIVERSO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerente para intimar da designação de audiência para 

o dia 19.03.2020, às 14h00min, na sala de audiências da Vara Única do 

Fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68487 Nr: 539-21.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMERCINDO PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681

 Devolvida a Precatória, designa-se audiência para o interrogatório para o 

dia 26/05/2020, às 17h00min.

 Intimar o acusado e a Defesa.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68526 Nr: 564-34.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO ROBERTO DAUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Gianini Leite - 

OAB:20.037 A/MT

 A procuração juntada não conta com assinatura.

 Assim, INTIMAR o Defensor (Ref. 100) para juntar procuração assinada. 

Fazendo-o, desde já fica aberta a possibilidade de apresentar alegações, 

sendo desconsiderada a anteriormente feita. Prazo de 15 dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000671-56.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYDSON PEREIRA DOS SANTOS OAB - GO20874 (ADVOGADO(A))
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CANDIDA APARECIDA BATISTA RAMOS OAB - 420.285.585-04 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

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. A autora fundamenta o pedido de tutela no artigo 59 da Lei 8.213/91, 

que dispõe, conforme Título: “Sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social e dá outras providências”. Sendo a autora funcionária 

pública efetiva, não é vinculada ao Regime Geral da Previdência, como, 

inclusive, cita na qualificação da requerida: “[...] através do Fundo Próprio 

de Previdência Social [...]”, o que afasta o cenário previsto no art. 12 da 

Lei 8.213/91. Assim, considerando que, ao que tudo indica, a autora é 

filiada a Regime Próprio, a fundamentação deve se dar na norma 

respectiva, a qual não foi mencionada (art. 376 do CPC), gerando 

dificuldade em se analisar corretamente o quanto pedido. 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. ADEQUAR o pedido da 

tutela na legislação correta, bem como ADEQUAR ao benefício 

previdenciário concedido pela previdência municipal. 2. FUNDAMENTAR o 

pedido de aposentadoria na legislação pertinente (artigo 330, I do CPC). 

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. 

I n t i m a r .  C u m p r i r .  S e r v e  c ó p i a  d o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-62.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MANSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AKIN ALVES COMIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Embora tempestivo o Recurso Inominado apresentado pela 

parte-reclamada, o preparo não foi recolhido no prazo indicado pelo §1º 

do art. 42 da Lei nº 9.099/95 (quarenta e oito horas seguintes à 

interposição), já que o recurso foi interposto em 05.12.2016 e o preparo 

recolhido em 04.06.2019, conforme pode ser visto no comprovante de 

pagamento juntado. Considerando ser o preparo requisito para o 

processamento do recurso interposto, o não recolhimento no prazo 

indicado gera a deserção do referido recurso. Por isso, JULGA-SE 

deserto o Recurso Inominado interposto pela parte-reclamada, devendo a 

sentença transitar em julgado imediatamente. Pelo exposto, à SECRETARIA 

para: 1. CERTIFICAR o trânsito em julgado da sentença prolatada nos 

autos; 2. Em seguida, VISTAS à parte-autora para manifestação e 

requerimentos (cumprimento de sentença, caso deseje). Prazo: 15 dias; 3. 

Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVAR; 4. Por outro lado, 

juntada petição, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade 

processual pretendida.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000595-33.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO CARVALHO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000595-33.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

OTAVIO CARVALHO DE SOUZA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria por Idade 

Rural” ajuizada por OTAVIO CARVALHO DE SOUZA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente 

qualificada nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a 

serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de 

Abril de 2020 às 13h00min. As testemunhas da parte autora já foram 

arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do 

CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por 

ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-02.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA PARRON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Processo n. 1000416-02.2019.8.11.0034 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) Advogados do(a) AUTOR(A): ROBIE 

BITENCOURT IANHES - MT0005348S, ANDREIA PINHEIRO - MT10946-O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Instrução e Julgamento 

Sala: Vara Única da Comarca de Dom Aquino Data: 04/03/2020 Hora: 

18:00 , devendo comunicar seu(ua,s) cliente(s), cientificando(a,s) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo. DOM AQUINO, 6 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ROSIMEIRE ALMEIDA TORRES OLIVEIRA 06/02/2020 

15:48:33

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000767-72.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DINORA DE FATIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VIEIRA DA CAMARA OAB - SP422419 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000767-72.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.28763254, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): LUCAS 

VIEIRA DA CÂMARA - OAB/SP 422.419, para,querendo, apresente 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.. DOM AQUINO, 6 de fevereiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO DOS REIS LIMA FILHO 

06/02/2020 18:21:09

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000730-45.2019.8.11.0034
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Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LUIZ DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000730-45.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.28775209, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para,querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. DOM 

AQUINO, 6 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: ANTONIO 

DOS REIS LIMA FILHO 06/02/2020 18:34:52

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 41019 Nr: 385-04.2016.811.0034

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON PAULO DOS REIS, CÉLIA DE FREITAS 

DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727, Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex da Costa Santos - OAB:, 

Karlos Lock - OAB:16828/MT, Luiz Carlos Martins - OAB:146153, 

Marco Aurelio Mestre Medeiros - OAB:15401/MT, Nasser Rajab - 

OAB:111536

 Vistos.

Trata-se de Carta Precatória expedida pela 1ª Vara Cível do Foro Central 

da Comarca de São Paulo/SP, tendo por finalidade a avaliação e 

praceamento de imóveis de propriedade dos executados VILSON PAULO 

DOS REIS e CELIA DE FREITAS DOS REIS.

Verifica-se que o perito ROSANDRO DE ANDRADE já foi intimado por 04 

(quatro) vezes para realizar a restituição da parcela dos honorários 

periciais que lhe foram adiantados, sendo que até o presente momento 

não realizou a devolução, assim, DETERMINO a remessa de cópia dos 

autos ao Ministério Público para que tome as medidas que entender 

cabíveis quanto a possível ocorrência de crime de desobediência (art. 

330, do Código Penal).

No tocante à devolução dos valores indevidamente retidos pelo perito, 

tem-se que o artigo 468, §3º, do CPC, autoriza expressamente que a parte 

lesada promova execução contra o causador do prejuízo, de modo que tal 

procedimento deve ser adotado no presente caso com o fim de se evitar 

maior morosidade no desfecho da presente carta precatória.

Ademais, a fim de dar prosseguimento ao feito, NOMEIO para funcionar 

como Avaliador Judicial a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., 

com endereço na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 1403, Bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, telefone (65) 3052-7636, a 

qual deverá ser intimada para que decline o nome do profissional que 

realizará a perícia em questão, oportunidade em que deverá informar o 

valor dos honorários condizentes com os costumeiramente cobrados na 

região.

Assino-lhe, desde já, o prazo de 10 (dez) dias para a entrega do laudo.

 Apresentada a respectiva proposta, INTIME-SE a parte autora para que 

efetue o pagamento dos honorários periciais, no prazo de dez (10) dias, a 

fim de que o feito siga seu regular prosseguimento.

 Sem prejuízo, INTIMEM-SE ambas as partes para que, dentro de (05) cinco 

dias, indiquem seus assistentes técnicos e formulem quesitos.

 Por fim, OFICIE-SE ao juízo deprecante informando-lhe acerca desta 

decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32985 Nr: 1647-91.2013.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Vinícius Teixeira Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadeska Calmon Freitas - 

OAB:11548, Raquel Calmon Freitas - OAB:12368-B

 Código: 32985.

 Vistos e etc.

Considerando que a advogada do denunciado requereu a designação de 

nova data para audiência de instrução e julgamento, bem como esta se 

comprometeu que o réu e as testemunhas de defesa irão comparecer 

independente de intimação, conforme manifestação de fls. 178/179, 

designo audiência para a oitiva das testemunhas de defesa, para o 

próximo dia 20 de Fevereiro de 2020, às 14h45min(MT).

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 27 de Janeiro de 2020.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35490 Nr: 996-25.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSTÁQUIO BORGES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora/exequente, para que tome 

ciência acerca do inteiro teor dos Ofícios Requisitórios (RPV), expedidos 

às ref. 150 e 151, nos presentes autos conforme Res. CJF 458/2017, art. 

11, e para, que no prazo legal, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35510 Nr: 1005-84.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas Lopes Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Eugenio de Almeida 

Aguiar - Procurador Federal do INSS - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte autora/exequente, para que tome 

ciência acerca do inteiro teor dos Ofícios Requisitórios (RPV), expedidos 

às ref. 87 e 88, nos presentes autos conforme Res. CJF 458/2017, art. 11, 

e para, que no prazo legal, querendo, se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50629 Nr: 2488-47.2017.811.0034

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA., BASF Agricultural 

Solutions US LLC, PL Pesquisa e Produção de Sementes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gustavo de Oliveira - 

OAB:139576, Carine Torres Galindo Vilaça - OAB:247606, Gustavo 

Piva de Andrade - OAB:119.932 - RJ, Juliana Nogueira de Sá 
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Cardoso Coelho - OAB:220.769, Marcelo Junqueira Inglez de Souza 

- OAB:182.514, Marcus Vinícius Gregório Mundim - OAB:14235, 

TATIANA TIBERIO LUZ - OAB:196959, Vivian Behningt Manzi - 

OAB:329.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para que tome ciência da certidão do oficial de justiça 

de ref.78 e requeira o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52879 Nr: 3441-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA JUNIOR E OUTROS, 

JONATAS DA HORA ALMEIDA, JULIANA DA HORA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S.A. BASA, MANUEL 

CORREIA GONÇALVES RIBEIRO, ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DA HORA ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:11901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - 

OAB:135506

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de ref.77 foi interposto 

tempestivamente.

POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ INTIMO as partes embargadas que os 

autos encontram-se com vista para apresentação das contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32715 Nr: 1402-80.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio de Paula Ribeiro, Ana Ruth 

Junqueira F. P. Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B

 Intimação da parte exequente para que, no prazo legal, manifeste acerca 

da petição de ref. 121, conforme decisão de ref. 111.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33722 Nr: 261-89.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA GOMES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Henrique Vieira - 

OAB:26.417

 Intimação das partes, através de seu(s) advogado(s), para se 

manifestarem sobre o laudo pericial de ref. 98, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme decisão de ref. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56449 Nr: 1689-67.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

 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: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de 

condenar o réu a pagar à autora o benefício denominado , aposentadoria 

por invalidez, a partir da citação, tudo de acordo com o que dispõe a Lei nº 

8.213/91. As prestações em atraso serão pagas de uma só vez, 

acrescida de juros e correção monetária. Os juros legais são devidos a 

partir da citação Correção monetária e juros das parcelas em atraso 

devem ser aplicadas na forma prevista no Novo Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o 

quanto decidido pelo C. STF quando do julgamento da questão de ordem 

nas ADIs 4357 e 4425.Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para 

determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata 

implantação do benefício de , aposentadoria por invalidez à parte autora, 

no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa. 

Condeno o Instituto réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

adicionados aos acréscimos legais a partir da presente data. Como o valor 

da condenação é inferior a 1.000(mil) salários mínimos, está dispensado o 

reexame necessário da decisão, nos termos do artigo 496, § 3º, I, do 

C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe.____________________________________LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56373 Nr: 1660-17.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASTIÃO ESPINDO VALEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Jeniffer Rafaella Pontes Rodrigues - 

OAB:26.289-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação.Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

praxe.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 57580 Nr: 2141-77.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DA SILVA

 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:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado. Em razão da sucumbência, 
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arcará a autora com honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atribuído à causa, atualizado e corrigido, o que faço com fulcro no 

artigo 85 c.c. 98, § 2º, do CPC. Entretanto, tendo em vista que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa sua 

exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3º, do CPC. P.R.I.CApós o trânsito 

em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53639 Nr: 340-29.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazara Oliveira de Souza

 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:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação.Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

praxe.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53316 Nr: 222-53.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdS, RFdSrpRFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT, FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B, Jeniffer Rafaella Pontes Rodrigues - 

OAB:26.289-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Diante do exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante 

para JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte em 

favor de RANIELLI FERREIRA DE SOUZA, neste ato representada por sua 

genitora ROSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, no valor legal, a contar da 

data da citação, devidamente atualizados com incidência de juros de mora 

a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às 

posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para o 

cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da 

Justiça Federal.Condeno o Instituto réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. Assim, ANTECIPO OS EFEITOS DA 

SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL a imediata implantação da PENSÃO MORTE à parte autora, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de 

multa.PRIC.Lener Leopoldo da Silva CoelhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51765 Nr: 3011-59.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Ricardo da Silva Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora o benefício 

denominado aposentadoria rural por idade, a partir da citação.Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação da Aposentadoria 

rural por idade à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa. Condeno o Instituto réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, 

correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da 

presente data. Como o valor da condenação é inferior a 1.000(mil) salários 

mínimos, está dispensado o reexame necessário da decisão, nos termos 

do artigo 496, § 3º, I, do C.P.C. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado 

a r q u i v e m - s e  o s  a u t o s  c o m  a s  c a u t e l a s  d e 

praxe.____________________________________LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54215 Nr: 601-91.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDO GABRIEL SOARES DE OLIVERIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIOANAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, Julgo extinto o processo com resolução do mérito, para 

JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado, para condenar a requerida a 

conceder à parte autora o benefício assistencial de prestação continuada 

desde a data de 11/07/2018 (data da perícia médica). As prestações em 

atraso serão pagas de uma só vez, acrescida de juros e correção 

monetária. Os juros legais são devidos a partir da citação Correção 

monetária e juros das parcelas em atraso devem ser aplicadas na forma 

prevista no Novo Manual de Orientação de Procedimentos para os 

Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C. STF 

quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.Assim, 

ANTECIPO OS EFEITOS DA SENTENÇA, para determinar ao INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a imediata implantação do benefício 

assistencial à parte autora, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, sob pena de multa.Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.PRIC.Após o trânsito em julgado arquivem-se 

os autos com as cautelas de praxe.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira
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 Cod. Proc.: 49882 Nr: 2102-17.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE ALVES VANDIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 330, II e III do CPC INDEFIRO a 

petição inicial por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO, na 

formado art. 485, incisos I e VI, do CPC. Sem custas. Preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50062 Nr: 2200-02.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 330, II e III do CPC INDEFIRO a 

petição inicial por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO, na 

formado art. 485, incisos I e VI, do CPC. Sem custas. Preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 2208-76.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Faustino Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 330, II e III do CPC INDEFIRO a 

petição inicial por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, e por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO, na 

formado art. 485, incisos I e VI, do CPC. Sem custas. Preclusa a via 

recursal, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50406 Nr: 2380-18.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Angelo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 50406. Vistos etc. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Observa-se que a parte autora alega ter realizado investimento na 

empresa requerida, no entanto, não apresenta nenhum indício de prova 

que indique e aponte a existência do aludido vínculo jurídico, logo, a 

presente ação não merece prosperar. Fora determinado que a parte 

autora comprovasse, apresentando provas documentais, dos pagamentos 

realizados à Ympactus Comercial S/A ou a terceiros a ela vinculado, 

demonstrando assim a relação jurídica com a requerida. Devidamente 

intimada (ref. 30) à parte autora permaneceu inerte, conforme se verifica 

da certidão de Ref. 31. Sob este prisma, convém destacar a regra do 

artigo 321, parágrafo único do NCPC: Importante destacar no presente 

caso, que por não se tratar da hipótese do art. 485, III, do CPC (abandono 

da causa), não há que se falar em prévia intimação pessoal da parte para 

sanar o vício. Deste modo, a desídia da parte autora quanto à 

determinação de ref. 27 acarreta na impossibilidade da continuidade do 

processo, impondo a sua extinção sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, o presente processo manejado por ORLANDO 

ANGELO DE SOUSA, à luz do art. 485, IV do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Às 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50418 Nr: 2385-40.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECI DE SOUSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 50418. Vistos etc. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Observa-se que a parte autora alega ter realizado investimento na 

empresa requerida, no entanto, não apresenta nenhum indício de prova 

que indique e aponte a existência do aludido vínculo jurídico, logo, a 

presente ação não merece prosperar. Fora determinado que a parte 

autora comprovasse, apresentando provas documentais, dos pagamentos 

realizados à Ympactus Comercial S/A ou a terceiros a ela vinculado, 

demonstrando assim a relação jurídica com a requerida. Devidamente 

intimada (ref. 30) à parte autora permaneceu inerte, conforme se verifica 

da certidão de Ref. 31. Sob este prisma, convém destacar a regra do 

artigo 321, parágrafo único do NCPC: Importante destacar no presente 

caso, que por não se tratar da hipótese do art. 485, III, do CPC (abandono 

da causa), não há que se falar em prévia intimação pessoal da parte para 

sanar o vício. Deste modo, a desídia da parte autora quanto à 

determinação de ref. 27 acarreta na impossibilidade da continuidade do 

processo, impondo a sua extinção sem resolução do mérito. DISPOSITIVO. 

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, o presente processo manejado por CECI DE SOUSA 

FERREIRA, à luz do art. 485, IV do CPC. Sem custas. P.R.I.C. Às 

providências. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-31.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000621-31.2019.8.11.0034 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A, da data ANTECIPADA 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Juizado Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 02/12/2019 Hora: 

18:00, devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 
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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, 29 de 

outubro de 2019. Assinado eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA 

TORRES 29/10/2019 14:50:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-31.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA MARIA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000621-31.2019.8.11.0034. REQUERENTE: LIVIA MARIA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 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 parte Requerida apresentou contestação, Id. 

27086089, dentro do prazo legal Id. 27130768, e por sua vez a 

Requerente impugnou, Id. 27417759, no prazo legal – Id. 27462672. Das 

preliminares. Da retificação do polo passivo. Acolho, para que passe a 

figurar no polo passivo a empresa Tim S.A., inscrita no CNPJ nº. 

02.421.421/0001-11. Não comprovação de Pretensão Resistida – 

suspensão do processo para que a parte comprove que buscou a 

solução no site www.consumidor.gov.br - extinção do processo, sem 

resolução de mérito, por ausência do interesse de agir. Em preliminar a 

parte Requerida arguiu ausência de interesse de agir por falta de prévia 

provocação administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, 

tendo em vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa 

para ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário 

para a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a referida 

preliminar. Não existindo mais preliminares, passo ao julgamento do 

MÉRITO. Trata-se de Ação anulatória de negócio jurídico c.c. inexigibilidade 

de débito c.c. indenização por danos morais proposta por Lívia Maria 

Alves da Silva em desfavor de Tim S.A. (Tim Celular S.A.), devidamente 

qualificadas. Em síntese, alega que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados em 15.02.2015, no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e 

noventa centavos) – referente ao contrato GSM0111118558757 nos 

órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito existente perante a 

Requerida. E, para provar anexa o extrato Connect Serasa Experian, 

emitido por informações confidenciais, através do si te 

ht tps: / /s istemas.connectsa.com.br /mercur io /menu_pr inc ipa l / ,  de 

22.01.2019, Id. 25506023. Aduz na exordial que desconhece o débito do 

qual originou a suposta restrição, e, mais que necessitou contrair crédito 

em um determinado estabelecimento comercial, no entanto ficou impedida 

em razão da restrição da qual foi lhe imposta. Notícia mais que teve o seu 

nome e CPF bloqueados na praça para a realização de crédito e ainda 

afirma que nada deve a Requerida, e mais que não recebeu nenhuma 

notificação sobre a restrição. Afirma ainda, que diante da arbitrariedade 

não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda, para pleitear 

a inexistência do débito e a indenização por danos morais. Realizada a 

audiência de conciliação em 02.12.2019, Id. 26737536, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Em defesa, Id. 27086089 

a Requerida contesta em preliminar pela retificação do polo passivo e 

ausência de interesse de agir. E, no mérito em suma contesta em suma 

que autora realizou a portabilidade da linha nº. 65 98135-3290, contratado 

no plano Tim Infinity Pre, e para demonstrar a anexa print de tela sistêmica 

ao contexto da contestação. Ainda contesta que a autora deixou de quitar 

as últimas faturas e assim ficando inadimplente e consequentemente a 

inscrição do seu nome no rol de restrição ao crédito. Contesta mais, pela 

ausência de ato ilícito e pela legitimidade da cobrança, e ainda pela 

inocorrência de dano moral, uma vez que a autora possui contrato 

assinado com a Requerida, e mais pela deslealdade processual 

caracterizando a litigância de má-fé e ao final contestou pela 

improcedência da ação. Por sua vez, a Requerente impugnou a 

contestação – Id. 27417759, pela ausência de documentos idôneos que 

comprovem a relação contratual, bem como que que demonstre a 

legitimidade do débito entre as partes, e ainda impugna pela inaplicabilidade 

da súmula 385 do STJ, uma vez que o débito discutido na Ação nº. 

1000048-90.2019.8.11.0034, foi declarado ilegítimo, e ao final pela 

procedência da ação. Da análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão de que a Requerida não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II do NCPC), de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome e CPF da Requerente 

nos órgãos de proteção ao crédito, não fazendo prova da contratação 

com a juntada de contrato firmado entre as partes, deixando assim de 

comprovar o vínculo contratual mediante o contrato assinado entre as 

partes. Ressalta-se que na contestação a Requerida, mencionou sobre o 

contrato, no entanto deixou de junta-lo aos autos, conforme consta em 

sua defesa, anexada no id. 27086089. Logo, não tendo sido comprovada 

a relação contratual entre as partes, deve o débito discutido nos 

presentes autos ser declarado ilegal. Assim, examinando o conjunto 

probatório constato que de fato houve a negativação no nome e CPF da 

Requerente no rol de inadimplentes, no valor de R$ 32,90 (trinta e dois 

reais e noventa centavos) – referente ao contrato GSM0111118558757. 

Portanto, a inserção do nome e CPF da autora nas entidades de proteção 

ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo 

aos seus clientes e a terceiros. Dessa forma, havendo a restrição no 

nome e CPF da Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, a mesma 

faz jus ao pleito da exordial para a declaração de inexistência da restrição 

discutida na presente demanda. Por último, vale registrar que inobstante a 

existência de outra restrição, conforme consta do extrato anexo Id. 

25506023, esta foi declarada inexistente mediante sentença em 

11.12.2019, proferida na Ação nº. 1000048-90.2019.8.11.0034, não 

podendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ, fazendo jus à indenização por 

dano moral. Entretanto, a restrição deve ser considerada para fins de 

arbitramento de condenação, conforme entendimento jurisprudencial: 

EMENTA: "RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇAO POR DANOS 

MORAIS. INCLUSAO DE NOME EM ÓRGAOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. 

DÍVIDA PAGA. DANO MORAL. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA Nº 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 

ARBITRAMENTO. 1. A inscrição em órgão de restrição ao crédito por 

dívida já paga caracteriza ato ilícito da instituição financeira. 2. Para que 

não seja devida indenização por danos morais, a exigência da Súmula nº 

385 é que a inscrição regular seja preexistente ou concomitante a 

inscrição questionada. Se a inscrição irregular for anterior às demais 

inscrições, inaplicável o enunciado do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

inscrição posterior pode ser considerada para fins de arbitramento da 

indenização, pois demonstra a contumaz inadimplência da autora. 4. O 

termo inicial dos juros de mora da indenização por danos morais é a data 

da fixação do valor. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJPR 10ª 

C.Cível, AC 882.666-6, Des. Rel. Nilson Mizuta, Julg. 28.06.2012 Dt. Pub. 

01.08.2012, Dj 917). Portanto, fazendo jus a indenização por dano moral 

no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) diante da constatação de outra 

restrição preexistente a discutida nos presentes autos. Quanto a alegação 

da notificação referente a não comunicação prévia da inclusão nos 

órgãos de proteção ao crédito, a respeito da futura inscrição restritiva, é 

de responsabilidade exclusiva dos próprios órgãos mantenedores do 

cadastro de inadimplentes, já que fica a cargo deles comunicar a 

solicitação de inclusão de débito, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: 

“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Por outro lado, 

quanto a alegação de litigância de má-fé não vislumbro no presente caso 

as hipóteses dos artigos 80 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. 

Diante disso, desnecessárias outras considerações, nos termos do art. 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO pelo não 

acolhimento das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da 

presente ação para: I – DECLARAR a inexistência do débito discutido nos 

presentes autos, qual seja, referente ao contrato R$ 32,90 (trinta e dois 

reais e noventa centavos), contrato nº. GSM0111118558757 nos órgãos 

de restrição ao crédito. II – CONDENAR a parte Requerida a indenizar a 
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autora pelos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. Intime-se a Requerida 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a exclusão do nome da 

Requerente do cadastro de restrição de crédito, apenas no que se refere 

ao débito discutido nestes autos, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor do teto permitido nos 

Juizados Especiais (40 salários mínimos) e com incidência a partir do 6º 

dia contados do recebimento desta intimação. Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte Requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, §1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº 18, editada pela Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Nos termos do art. 40 da Lei nº. 9.099/95 submeto o presente 

Projeto de Sentença à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

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: 1000598-85.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE SALES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000598-85.2019.8.11.0034 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: 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. DOM AQUINO, 17 de outubro de 2019. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 17/10/2019 13:49:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000518-24.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JULIO 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))

 

Processo n. 1000518-24.2019.8.11.0034 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: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 30/10/2019 Hora: 13:30, 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, 18 de setembro de 2019. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 18/09/2019 13:02:07

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010035-36.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE PECAS BOY MOTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DA SILVA DINIZ E ANDRADE TUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010035-36.2016.8.11.0034 EXEQUENTE: DISTRIBUIDORA DE PECAS BOY 

MOTOS LTDA - ME EXECUTADO: DA SILVA DINIZ E ANDRADE TUNES 

VISTO, Considerando o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 30 de maio de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000165-52.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCONE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO AV. 

JULIO MULLER, 98, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 - 

TELEFONE: (66) 34511224 Processo nº 1000165-52.2017.8.11.0034 

REQUERENTE: ANTONIO MARCONE DE OLIVEIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA REQUERIDA: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado do(a) 

REQUERIDA: C E R T I D Ã O Nos termos da legislação vigente e 

Provimento 56-2007 - CGJ-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação do(a) ADVOGADO(A) da parte requerente, Dr(a). BRUNO JOSÉ 

RICCI BOA VENTURA - MT0009271A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de 

Dom Aquino Data: 30/08/2017 Hora: 13:45, devendo comunicar ao(a) 

seu(a) 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 artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais, bem como da Medida Liminar deferida nos autos, a 

seguir parcialmente transcrita: (...) Com essas considerações, 

preenchidos os requisitos do artigo 300 do NCPC, DEFIRO a antecipação 

dos efeitos da tutela para DETERMINAR à requerida UNIMED CUIABÁ que, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize a realização do 

TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERÁPICO COM ANTIANGIOGÊNICO, nos 

termos da solicitação médica que instrui a inicial, bem como todos os 

procedimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares supervenientes 

necessários ao requerente, sob pena de, no caso de descumprimento, 

incorrer em multa diária, a qual, desde já, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), até o limite do valor dado à causa. Prosseguindo, nos moldes do 

artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de conciliação. 

CITE-SE, com as advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para 

comparecerem ao ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de 

que compareçam acompanhados de advogado, bem como acerca da 

advertência de que a ausência do promovente ensejará a extinção do feito 

(art. 51 da Lei 9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de 

veracidade dos fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Por fim, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. DOM AQUINO, 18 de julho de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-82.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:
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LUZINETH SOARES DE BRITO (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))

 

Processo n. 1000400-82.2018.8.11.0034 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: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 13/11/2019 Hora: 15:10, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 19 de setembro de 2019. Assinado 

eletronicamente por: EDVAN ALMEIDA TORRES 19/09/2019 16:15:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-68.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GUEDES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (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. 1000237-68.2019.8.11.0034 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: OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. DOM AQUINO, 6 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: EDVAN ALMEIDA TORRES 06/02/2020 14:59:58

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000081-97.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARIA KOLCINSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO BERTICELLI OAB - MT12121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

N A T A L  I m p u l s i o n a m e n t o  p o r  C e r t i d ã o  P r o c e s s o : 

1000081-97.2019.8.11.0093. Considerando o retorno da correspondência, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte autora para se manifestar no 

que entender de direito. FELIZ NATAL, 30 de outubro de 2019 MARTA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

FELIZ NATAL E INFORMAÇÕES: Rua São Lourenço D'Oeste, 945, 

CENTRO, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 TELEFONE: (66) 35852077

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47963 Nr: 847-56.2008.811.0093

 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: ALDERICO DANIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, realizei a devida expedição dos ofícios 

requisitórios em favor da parte autora e de seu causídico junto ao Sistema 

Eprec-Web.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22989 Nr: 243-37.2004.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE O. CALDEIRA-ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CÂNDIDO CALDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO MAGNO LA SERRA - 

OAB:MT - 6.769, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:9231/B, JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - OAB:8247

 Impulsiono os autos para intimar o Sr. Jonas Jose Franco Bernardes, para 

devolução dos auto à secretaria, no prazo de 3 dias de acordo com o CPC 

234 § 4, visto que o processo se encontra com carga com este desde o 

dia 29/04/2019 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71673 Nr: 1060-86.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR LOULA FILHO - 

OAB:MT/14.290

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora acerca do 

retorno dos autos, e requerendo o que for de direito, manifestar-se no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76548 Nr: 408-64.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO GONÇALVES SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Impulsiono os autos para intimar o denunciado da adiência designada para 

o dia 27/05/2020 às 14:20. Conforme certidão de fls. 45

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46656 Nr: 735-24.2007.811.0093

 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: PAULA ESTELITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:MT 8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, realizei a expedição de ofícios requisitórios junto 

ao Sistema Eprecweb.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71284 Nr: 673-71.2013.811.0093

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Dallazem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:12758/MT, Rafael Wasnieski - OAB:MT/15.469-A, Ricardo 

Roberto Dalmagro - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, realizei a expedição de ofícios requisitórios junto 

ao sistema Eprecweb.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72071 Nr: 274-08.2014.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA FRANCISCA DE OLIVEIRA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, realizei a expedição de ofício requisitório junto 

ao sistema Eprecweb.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50918 Nr: 818-98.2011.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wemerson Rogério A. de 

Moraes - OAB:GO/28.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:MT-5416

 Certifico que, nesta data, realizei a expedição de ofícios requisitórios junto 

ao sistema Eprecweb.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71532 Nr: 923-07.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO, 

CLAYTON HUDSON CAMARGO, Vale do Arraias Armazens Gerais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca da sentença 

homologatória, de fls. 120.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000487-39.2019.8.11.0087

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:

ROSILENE DA SILVA BACHIEGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP MT (DEPRECANTE)

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB: MT20495-A, para no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da complementação da 

diligência, na importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) para suprir à 

diligencia de citação, a ser recolhidas pela Guia disponibilizada no Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

indicando o Oficial, DIOGO BOFF GOMES para recebimento dos valores, 

tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80390 Nr: 2217-83.2011.811.0087

 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): F. L. de Costa Cozer- EPP, Antonio Cozer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056-OAB /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Mauro Paulo Galera Mari para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000410-30.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FATIMA PASTORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2020 

às 12:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-40.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS EUGENIO MARTINS ZENI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2020 

às 12:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000331-51.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RODRIGUES OAB - MT22816/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2020 

às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001176-83.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO RUI BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES OAB - MT22222/O-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCELO DA CUNHA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado (a), para 

manifestar-se em relação ao id. 26241580, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000932-57.2019.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO DOS SANTOS - COLCHOES EVOLUTION - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2020 

às 15:20 horas.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000849-97.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO 

SUDOESTE GOIANO - COMIGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIZA SILVA ALEIXO OAB - GO19132 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO FERNANDES CARVALHO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que de posse do presente, NÃO FOI POSSÍVEL DAR 

CUMPRIMENTO, pois não foi recolhida a guia de condução desta Oficiala 

que deverá ser recolhida no site do TJ/MT, Zona 03, Bairro Zona 3G, Valor 

R$ 1.430,00 (hum mil quatrocentos e trinta reais) O referido é verdade e 

dou fé. Guiratinga – MT, 09 de dezembro de 2019. Arilena Câmara Bonilha 

Ribeiro Oficial de Justiça Avaliadora

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000680-13.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES ARCOVERDE OAB - MT6761/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. B. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora através de seu advogado para se manifestar nos 

autos acerca da carta precatória devolvida (id.27802281).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55892 Nr: 685-86.2018.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 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. 48. Guiratinga 

- MT, 5 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9468 Nr: 779-54.2006.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública, Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues da Silva, José Simão de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629, NEVIO PEGORARO - OAB:6904, Ronaldo Bezerra dos 

Santos - OAB:9521, Ronildo Bezerra dos Santos - OAB:9883

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte acusada através de seu advogado 

constituído para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente memoriais 

finais, sob pena de preclusão de direitos.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35166 Nr: 1441-37.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adolfo Teodoro de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Subprocurador Geral da Subprocuradoria Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte exequente através do seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44066 Nr: 1696-24.2016.811.0036

 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: JMdFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KTGdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia De Rocco Zonzini - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

manifestar acerca da certidão negativa da Oficiala de Justiça.

Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58686 Nr: 1790-98.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João dos Reis Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos César Castro 

Silva - OAB:MT 25.700, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa da parte ré para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos. Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 

2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63143 Nr: 239-49.2019.811.0036
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa da parte ré para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65863 Nr: 1188-73.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Moraes da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a defesa do réu para que, em 10 (dez) dias, 

apresente Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 2020.

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 1366-22.2019.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenildo Dias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES FELIPE VIEIRA 

LOPES MARTINS - OAB:24816/O

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte requerida para, em 10 (dez) dias, 

apresentar Memoriais Finais nos autos. Guiratinga - MT, 5 de fevereiro de 

2020.

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2720 Nr: 106-71.2000.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos, Glaucia Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urias Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3.733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Autos n°  106-71.2000.811.0036 (2720)Cumpr imento de 

SentençaDecisão.Vistos, etc.INDEFIRO o pedido realizado pela parte 

exequente à fl. 494, uma vez que o Cadastro de Clientes do Sistema 

Financeiro Nacional - CCS - não indica a existência de saldos de contas ou 

aplicações financeiras, na medida em que é instrumento de combate a 

ilícitos penais (Leis n.º 9.613/98 e 10.701/2003) e não para a satisfação 

de créditos.Em que pese tenha sob sua disponibilidade alguns meios 

eletrônicos de consulta de informações e de bloqueio de bens e valores 

aptos à satisfação do crédito, não é permitido o acesso direto do 

Magistrado à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 

Nacional – CCS, haja vista a sua finalidade específica, na forma do 

disposto no Convênio de Cooperação Institucional firmado entre o BACEN 

e o Conselho Nacional de Justiça.Assim, INTIME-SE a exequente GLÁUCIA 

MARIA DE CARVALHO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

PROVIDENCIE a habilitação dos herdeiros do Espólio de João Batista dos 

Santos, bem como INDIQUE bens do executado passíveis de penhora, sob 

pena de extinção do feito.Por fim, CERIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os 

au tos  conc lusos .Cumpra -se .  I n t imem-se .  Expeça -se  o 

necessário.Guiratinga/MT, 04/02/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11759 Nr: 740-23.2007.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Jorge Cândido 

Resende, Alice Cândida de Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495, Carolina Pereira Tomé Wichoski - 

OAB:18.603/B, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:MT16988, 

Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, 

Kelson Giordani Miranda da Silva - OAB:15.617, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deisi Vieira Ferreira Padilha 

- OAB:10.071B/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670-B/MT

 Autos n° 740-23.2007.811.0036 (11759)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos, etc.

Haja vista a sentença de fl. 200, SUSPENDA-SE o presente feito em 

ARQUIVO PROVISÓRIO até a data de 12/04/2020, ANOTANDO-SE no 

Sistema Apolo a mencionada data para que ocorra sua conclusão 

automática a fim de proceder-se a sua extinção e consequente baixa 

definitiva.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 05/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12016 Nr: 961-06.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandy Borges de Resende, Jorge Cândido 

Resende, Alice Cândida de Jesus Rezende.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto 

- OAB:6294-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deisi Vieira Ferreira Padilha 

- OAB:10.071B/MT, Juliano Domingues de Oliveira - 

OAB:11670-B/MT

 Autos n° 961-06.2007.811.0036 (12016)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos, etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o laudo de avaliação colacionado às fls. 

201/202, haja vista a concordância da parte exequente em relação ao 

valor apurado e a coerência dos trabalhos de avaliação com os termos 

legais, bem como ante a inércia da parte executada em manifestar, ainda 

que devidamente intimada, conforme certidão de fl. 205.

No mais, DEFIRO o pedido da parte exequente à fl. 196, de modo que, 

EXPEÇA-SE novo termo de redução da penhora recaída sobre o imóvel de 

matrícula 96 dessa CRI, para que conste somente a parte ideal de 100 

(cem) hectares, excluindo-se a reserva legal.

Cumpre mencionar que, uma vez que tal redução não prejudicará a parte 

executada, verifica-se desnecessário a manifestação prévia do 

executado para redução da penhora, conforme estabelece o art. 874, inc. 

I, do CPC.

Assim, OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis dessa comarca para 

que averbe a respectiva redução de penhora.

Ademais, INTIME-SE a PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 10 (dez) 
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dias, MANIFESTE-SE, em especial, pelo interesse na adjudicação ou na 

alienação judicial do bem, assim como requeira o que entender de direito.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 05/02/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15286 Nr: 28-28.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Naves de Oliveira Júnior, Éspólio de Jerônimo 

Naves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suenne Oliveira de Souza 

Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:OAB/MT 21.387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:OAB/MT 11.945-B, Deivison 

Vinicius Kunkel Lopes De Souza - OAB:OAB/MT 14.690, Fábio Luis 

Nascimento dos Santos da Mota - OAB:OAB/BA 19.615, João Batista 

Ferreira - OAB:10962-B/MT, Juliano Martim Rocha - OAB:OAB/SP 

253.333, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 16.691-A, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928

 Processo n.º 28-28.2010.811.0036 (15286)Cumprimento de 

SentençaDecisão.Vistos, etc.1) DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA ÀS FLS. 207/217A parte executada apresenta impugnação ao 

cumprimento de sentença às fls. 207/217, arguindo, para tanto, 

ilegitimidade passiva, excesso de execução, devolução dos valores 

contidos nos autos, bem como alega enriquecimento sem causa.A 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 207/217 NÃO DEVE SER 

ACOLHIDA.No que tange a arguição de ilegitimidade passiva, verifica-se 

que tal irresignação não compete ser arguida como tese defensiva na 

atual conjectura processual, vez que certa a discussão qual a legitimidade 

passiva no estágio de conhecimento processual, fase essa a qual já foi 

superada, logo, não prospera tal argumentação.Ao compulsar os autos, 

no que tange aos argumentos levantados pela parte executada, em que 

argui excesso de execução e enriquecimento sem causa , vislumbra-se 

que seus fundamentos refere-se a mera insatisfação com o resultado dos 

cálculos da parte exequente, os quais impugna de forma genérica, 

atacando a planilha apresentada, sem apresentar qualquer valor como 

sendo o certo.Desse modo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

sentença de fls. 207/217.3) DO LAUDO PERICIAL DE FLS. 256/296.Antes 

da homologação do laudo pericial de fls. 256/296, INTIME-SE o perito 

nomeado, nos termos do art. 477, § 2º, inc. I, do CPC, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ESCLAREÇA se houve ponderação nos cálculos 

apurados do laudo pericial, quanto ao valor já depositado e levantado pela 

parte exequente (fl. 190), informando, assim também, o valor líquido do 

débito o qual compete à parte exequente.Ao ensejo, DECLARO PRECLUSO 

eventual impugnação ao laudo pericial financeiro (fls. 256/296) pela parte 

executada, uma vez que já foi oportunizado para manifestar quanto ao 

laudo, contudo, pugnou somente pela suspensão processual (fl. 297).Por 

fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

04/02/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32902 Nr: 54-84.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdR, LFR, RFR

 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: Joaquim Alves de Moura - 

OAB:3.332-B/MT

 Autos n° 54-84.2014.811.0036 (32902)Execução de Título 

ExtrajudicialDecisão.Vistos, etc.1) DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES BLOQUEADOS (FLS. 226/228).Ante a ausência de instrumento 

procuratório outorgando poderes ao advogado peticionante da 

manifestação de fls. 226/228, INTIME-SE o advogado Joaquim Alves de 

Moura (OAB/MT 3.332-B), via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

COMPROVE a regular representação processual, juntando nos autos a 

competente procuração..Assim, INDEFIRO o pedido de restituição dos 

valores bloqueados nos autos.2) DA PETIÇÃO DE FLS. 249/250.DEFIRO os 

pedidos realizados pela parte exequente às fls. 249/250, para 

isso:DETERMINO a penhora do imóvel indicado pela exequente às fls. 

249/250. Imóvel esse registrado sob a matrícula nº 4.406 do Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca.Ainda, DETERMINO a lavratura do 

Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO do bem imóvel indicado e NOMEIO a 

parte executada como depositária. EXPEÇA-SE o necessário.No mesmo 

ato, INTIMEM-SE a parte executada e cônjuge para que tenham ciência da 

penhora e de sua nomeação como depositária do bem. Além disso, INTIME 

a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação nos 

autos, por meio de advogado (a).Afim de conferir segurança jurídica ao 

ato, PROCEDA-SE ao registro da penhora do referido bem no Cartório de 

Registro de Imóveis competente.Nada sendo apresentado pela parte 

executada, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem sobre o Laudo 

de Avaliação respectivo no prazo de 10 (dez) dias. .Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

04/02/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33306 Nr: 377-89.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Fernandes Mendes, Elineia Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo de Tarso Santos Lima, Fatima Maria do 

Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Melo Silva - 

OAB:3.605-A/MT, Paulo Fernando do Nascimento Lima - 

OAB:MT-17.360/O

 Autos n° 377-89.2014.811.0036 (33306)Ação Demolitória c/c 

IndenizaçãoDecisão.Vistos, etc.1) DOS DOCUMENTOS DE FLS. 

141/150.Haja vista os documentos juntados às fls. 141/150 e a suspensão 

das atividades da Defensoria Pública na presente Comarca, NOMEIO a 

Dra. WILMARY DOS SANTOS VILELA para patrocinar os interesses da 

PARTE AUTORA, fixando honorários advocatícios no valor de 1,5 URH’s, a 

serem ulteriormente executados em face do Estado de Mato 

Grosso.Assim, INTIME-SE a causídica, via DJE, da presente nomeação.2) 

DA PROVA TESTEMUNHAL.Destarte, INDEFIRO os pedidos das partes pela 

produção de prova testemunhal.3) DA PROVA PERICIAL.Ante a 

desistência da parte autora quanto a produção de prova pericial, bem 

como requerendo o julgamento antecipado do mérito, conforme expõe em 

manifestação de fl.135, INTIME-SE a PARTE REQUERIDA, por meio de se 

causídico, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se quanto a 

insistência da prova pericial, mediante nomeação de perito privado, 

ADVERTINDO-A que competira à parte que requerer a responsabilidade 

pelo ônus da remuneração do expert, nos termos do art. 95 do CPC.Após, 

CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Cumpra-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

05/02/2020.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Sentença

Sentença 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)

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 484 de 660



 

Autos n° 1000005-50.2019.8.11.0036 Ação de Interdição Sentença. Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Interdição ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificado nos autos, requerendo a 

interdição de NELSON DOS ANJOS. Em síntese, o NELSON DOS ANJOS, 

não possui condições de gerir sozinho sua vida civil, uma vez que não 

realiza a limpeza de sua residência, não consegue cozinhar, e se alimenta 

apenas quando recebe doação de marmitas de conhecidos pela cidade. 

Aduz ainda que o requerido se comunica com grande dificuldade e que 

praticamente não fala, sendo que o idoso recebe auxilio do Sr. Welton 

Ferreira de Araújo, o qual realiza visitas frequentes ao idoso, realizando 

reparos (elétricos e hidráulicos) em sua residência, limpeza, bem como 

cuidado com os cachorros do requerido, quando necessário. Desse modo, 

o Parquet requer a interdição de NELSON DOS ANJOS e a nomeação de 

WELTON FERREIRA DE ARAÚJO para a curatela do idoso, sob o 

argumento de que ele não possui capacidade para se auto gerir, 

necessitando de vigilância, supervisão e auxílio de terceiros. Documentos 

que acompanham a petição inicial (ID 17327464). A tutela antecipada foi 

deferida, conforme r. decisão de ID 17622317, nomeando-se o Sr. 

WELTON FERREIRA DE ARAÚJO como curador provisório. Termo de 

Audiência de Interrogatório ID 28881974. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela procedência da ação, conforme CD áudio e 

vídeo da audiência de instrução. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento. Segundo o que reza o Código Civil, são 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil 

os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos e os que, mesmo por causa 

transitória, não puderem exprimir sua vontade (artigo 3º). Nesse sentido, a 

fim de evitar lesão a interesse do hipossuficiente, o Código Civil criou o 

instituto da interdição ou curatela que é uma medida de amparo àqueles 

que não têm discernimento para a prática dos atos da vida civil. Senão 

vejamos: Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para os atos da vida civil; II - aqueles que, por outra causa 

duradoura, não puderem exprimir a sua vontade; III - os deficientes 

mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV - os excepcionais 

sem completo desenvolvimento mental; V - os pródigos. No caso dos 

autos, observa-se vasta documentação apresentada pelo Parquet que 

comprovam os fatos apresentados na peça inicial, bem como a prova oral 

produzida, que comprovam que o idoso não possui capacidade gerir sua 

própria vida. Nesse sentido foram as declarações da testemunha 

Francisco Alvany de Freitas, que ouvido em juízo declarou: “Magistrado: 

Você encontra ele na rua? Francisco: Encontro ele sempre na rua. 

Magistrado: Ele conversa normalmente, ele tem condições mentais de ter 

uma conversa? Francisco: Dialogar não, ele passa pedindo, pede a gente 

ajuda. Magistrado: Ele tem trabalho? Francisco: Não. Magistrado: Tem 

condições de trabalho? Francisco: Não (...) Magistrado: Você entrou na 

casa dele, a casa dele tem condições de higiene ou não? Francisco: Não 

muito” No mesmo sentido foram as declarações prestadas, também em 

juízo, pelo curador provisório WELTON FERREIRA DE ARAÚJO: 

“Promotora: descreve pra gente o que você chama de situação precária? 

WELTON: Ele não consegue manter a vida dele, uma rotina como qualquer 

pessoa comum. Ele não tem hora pra banho, ele não sabe a hora do 

alimento, ele alimenta porque tem doação pra ele, ele passa no Sr. Orlando 

Aldo e no Sandro Mesquita e pega um marmitex muitos anos, então ele tem 

na mente o horário de pegar, mas a hora de sentar pra fazer a refeição 

ele não tem. Muitas das vezes até os cachorros que ele cria que passa a 

comer porque perde, ele passa da hora entretido lá no quintal ele... as 

vezes acho que dorme até sem comer muitas das vezes. Já a questão da 

higiene, banho é porque não gosta. Promotora: Como é a casa dele? 

WELTON: A casa dele precária, é de chão, é insalubre, bem úmida, suja. 

Promotora: Quem faz essa limpeza? WELTON: Olha, muitas das vezes o 

social, a gente junta, as eu vou lá quando tenho tempo, (...) mas se limpa 

cedo a tarde ta sujo de novo, ele já acostou de tal forma que a gente 

acaba de sair e ele vai lá pega tudo que foi retirado e volta pra dentro. 

Promotora: Ele tem condições de prover o próprio sustento? WELTON: 

Não, não, até porque ele não conhece dinheiro.” Observa-se assim, pelas 

provas juntadas aos autos, que o interditando inequivocamente sofre de 

doença incapacitante para a vida civil, precisando urgentemente de 

assistência direta e permanente, de forma que entendo ser desnecessária 

a realização de qualquer outro tipo de prova, para que tenha uma rápida 

prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se 

uma longa e desnecessária instrução, o que contraria os princípios 

constitucionais da economia e celeridade processual, além de prejudicar a 

efetivação dos direitos civis do interditando, de forma que passo ao 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. Assim, é possível concluir que o 

interditando se enquadra em um dos casos previstos no art. 1.767 do 

novo Código Civil, mais precisamente, no inciso I, qual seja, os portadores 

de enfermidade ou deficiência mental, desprovidos de discernimento para 

os atos da vida civil. Vejamos o que diz o mestre Arnaldo Rizzardo: “Os 

doentes mentais correspondem aos alienados mentais, aos dementes, aos 

psicopatas, aos portadores de enfermidades mentais, ou seja, aos que, 

por motivos patológicos ou acidentais, congênitos ou adquiridos, não se 

encontram aptos para regerem sua pessoa, e administrar os respectivos 

patrimônios”. (in Direito de Família, 2ª Edição, Editora Forense/RJ, pág. 

970/971). Portanto, a decretação da interdição de NELSON DOS ANJOS é 

medida que se impõe, visto que sua incapacidade traduz uma situação de 

fato que merece regularização legal e jurídica, a fim de que seu curador 

possa fazer requerimentos de interesse daquele que será interditado 

perante os órgãos públicos, bancários ou outros necessários, 

promovendo a assistência, mantença e demais atos necessários ao 

desempenho desse mister. A nomeação de WELTON FERREIRA DE 

ARAÚJO, como curador definitivo ratifica uma situação já existente e 

atende plenamente aos interesses do incapaz, pois, conforme 

demonstram os diversos documentos juntados aos autos, ele é a pessoa 

mais próxima do interditando e que a nos presta ajuda e auxílio ao idoso, é 

quem cuida do mesmo, principalmente e provavelmente tem condições de 

exercer o encargo com proeminência, atendendo ao interesse precípuo da 

pessoa protegida. Decido. Diante do exposto, nos termos do art. 3°, inciso 

II, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, decidindo o 

processo com resolução de mérito, e consequentemente o extingo nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código Civil, para isso: 1) DECRETO A 

INTERDIÇÃO de NELSON DOS ANJOS, brasileiro, solteiro, portador da 

Cédula de Identidade RG sob o nº29552923 SSP/MT, inscrito no CPF sob o 

nº 707.431.381-55, nascido em 01/01/1943, Residente na Rua Pará, s/n 

Bairro Alto da Boa Vista - Guiratinga. 2) Nos termos do art. 1.767, inciso I, 

do Código Civil, CONFIRMO a liminar concedida, NOMEANDO-LHE como 

curador definitivo WELTON FERREIRA DE ARAÚJO. 3) Nesse sentido, 

INTIME-SE o curador definitivo WELTON FERREIRA DE ARAÚJO para 

prestar compromisso legal perante este Juízo, nos termos do art. 759 do 

Novo Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. 4) 

INSCREVA-SE a presente sentença no registro civil de pessoas naturais 

(Lei 6.015/73, arts. 92/93) e PUBLIQUE-SE na imprensa oficial e local, nos 

exatos termos previstos no art. 755, §3º da Nova Lei Processual Civil. 5) 

CIÊNCIA ao Representante do Ministério Público. 6) Publicados os editais, 

expedidos os mandados de averbação e colhido o compromisso do Sr. 

Curador de bem e fielmente cumprir o encargo, proceda-se às anotações 

necessárias e ARQUIVEM-SE, com as baixas nos registros cartorários e 

distribuição. P.R.I.C. Guiratinga/MT, 05/02/2020. Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-29.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000666-29.2019.8.11.0036 Sentença Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de ação de indenização ajuizada por MARIA DE SOUZA 

VILELA em desfavor de GILBERTO DE OLIVEIRA. Conforme consta nos 

autos, foi realizada audiência de conciliação (ID 26812282), todavia, esta 

restou-se inexitosa em virtude da ausência injustificada da parte autora. 

Insta sedimentar que conforme certificado em ID 24486011 e 22866179, as 

partes foram devidamente intimadas para a audiência de conciliação. Ora, 

conforme dispõe o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, a ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo 

sem resolução do mérito, vejamos: “Art. 51. Extingue-se o processo, além 
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dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo;”. Outrossim, cumpre colacionar 

entendimento jurisprudencial que atine ao assunto: JECCMT-002649) 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA 

CONCILIATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I 

do art. 51 da Lei 9.099/95. (Recurso Cível Inominado nº 701/2011, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. 

Sebastião de Arruda Almeida. j. 28.06.2011, unânime, DJe 30.06.2011). 

JECCMT-004872) QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA 

DO AUTOR EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR 

REJEITADA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

SENTENÇA MANTIDA. 1 - A parte Reclamante deixou de comparecer a 

audiência, consoante fl. 55 dos autos. A alegação do autor de que não 

recebeu intimação da audiência não deve prosperar, eis que 

depreende-se da fl. 59 que a carta de intimação à parte Autora, retornou 

pelo motivo "mudou-se". 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 19 

da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer mudança 

de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao local 

anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus argumentos 

justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a ação, pela 

ausência do autor à audiência de conciliação, o que corretamente foi 

decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, não há 

como se reativar o processo, cumprindo à parte, se assim entender de 

fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo depende do 

pagamento de custas. As custas de reativação possuem caráter punitivo 

e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao benefício da 

gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso Cível 

Inominado nº 4566/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 14.06.2012, unânime, DJe 

09.07.2012). Em face do exposto, com supedâneo no art. 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução de mérito. Deixo de 

condenar a parte requerente no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Escoado 

o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. 

Guiratinga/MT, 05/02/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-44.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA VILELA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1000665-44.2019.8.11.0036 Sentença Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Cuida-se de ação de indenização ajuizada por MARIA DE SOUZA 

VILELA em desfavor de GILBERTO DE OLIVEIRA. Conforme consta nos 

autos, foi realizada audiência de conciliação (ID 26812265), todavia, esta 

restou-se inexitosa em virtude da ausência injustificada da parte autora. 

Insta sedimentar que conforme certificado em ID 22884234 e 23156968, as 

partes foram devidamente intimadas para a audiência de conciliação. Ora, 

conforme dispõe o art. 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência da parte 

reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo 

sem resolução do mérito, vejamos: “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;”. Outrossim, cumpre colacionar 

entendimento jurisprudencial que atine ao assunto: JECCMT-002649) 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA 

CONCILIATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I 

do art. 51 da Lei 9.099/95. (Recurso Cível Inominado nº 701/2011, 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. 

Sebastião de Arruda Almeida. j. 28.06.2011, unânime, DJe 30.06.2011). 

JECCMT-004872) QUESTÃO PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA 

DO AUTOR EM AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - ALEGAÇÃO DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR 

REJEITADA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

SENTENÇA MANTIDA. 1 - A parte Reclamante deixou de comparecer a 

audiência, consoante fl. 55 dos autos. A alegação do autor de que não 

recebeu intimação da audiência não deve prosperar, eis que 

depreende-se da fl. 59 que a carta de intimação à parte Autora, retornou 

pelo motivo "mudou-se". 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do artigo 19 

da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer mudança 

de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao local 

anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus argumentos 

justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a ação, pela 

ausência do autor à audiência de conciliação, o que corretamente foi 

decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, não há 

como se reativar o processo, cumprindo à parte, se assim entender de 

fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo depende do 

pagamento de custas. As custas de reativação possuem caráter punitivo 

e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao benefício da 

gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso Cível 

Inominado nº 4566/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 14.06.2012, unânime, DJe 

09.07.2012). Em face do exposto, com supedâneo no art. 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95, extingo o processo sem resolução de mérito. Deixo de 

condenar a parte requerente no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Escoado 

o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. 

Guiratinga/MT, 05/02/2020. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-15.2019.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISMAR VILELA FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos n° 1000751-15.2019.8.11.0036 Sentença. Vistos e etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes para que 

produza os seus efeitos legais e, por consequência decido o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil Lei 13.105/15. Ao arquivo, com as devidas 

baixas. Publicação e registro pelo sistema do PJE. Guiratinga/MT, 

05/02/2020. AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000728-83.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CABREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANA CAROLINE ZANETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

João Guedes Carrara OAB - MT0014865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000728-83.2019.8.11.0096. AUTOR(A): ANA 

CAROLINE ZANETI, RONALDO CABREIRA DOS SANTOS REU: UNIMED 

NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
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Vistos, etc. A parte autora requereu a concessão da gratuidade da 

justiça. No entanto, ante o lapso temporal e os elementos acostado ao 

processo, não aparentam os requerentes serem pobres na acepção 

jurídica do termo. Assim, à luz do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição 

da República Federativa do Brasil, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos, podendo 

ser requerido pelo magistrado a sua comprovação, devendo ser 

oportunizado a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos dos 

artigos 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do sobredito 

dispositivo constitucional. Nesse sentido, é o que corrobora o E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (destaques em negrito): 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). 1) Desse modo, INTIME-SE a parte requerente, no prazo de 

15 dias, para COMPROVAR a hipossuficiência alegada ou, querendo, 

recolher as custas e despesas processuais ou se preferir aderir ao 

parcelamento das custas que de antemão DEFIRO, sob pena de 

cancelamento no distribuidor e extinção do processo sem resolução de 

mérito, a teor dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, 

incisos I e IV, do Código de Processo Civil. CONSIGNO que o processo 

deverá retornar para recebimento da inicial quando for efetivado o 

pagamento integral das parcelas. 2) Cumpre esclarecer que ante o valor 

elevado das custas pode ser deferido de plano à parte autora o 

parcelamento das custas processuais, como meio de suavizar o 

pagamento, na forma do §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil de 

2015. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS 

DE ELEVADO VALOR. VIABILIDADE. O elevado valor das custas 

processuais devidas pelo agravante autoriza o deferimento do seu pedido 

de parcelamento, na forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. 

EM MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado 

em 10/11/2017). 3) Assim, nos termos do §7º, do art. 468, da CNGC, 

AUTORIZO o parcelamento das custas e taxas judiciárias em 06 parcelas, 

conforme preceitua o artigo 98, §6° do CPC, devendo a parte requerente 

informar mensalmente a este juízo o recolhimento do valor. 4) INTIME-SE os 

autores para ciência da presente decisão, bem como, recolher a primeira 

prestação do parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias. 5) Após, 

decorrido o prazo com ou sem manifestação e/ou recolhimento das 

custas, CERTIFIQUE-SE e façam os autos conclusos para deliberações 

pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no 

que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba-MT, 

data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-74.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ISILDA DE FATIMA BERTOLINI PEREIRA (AUTOR(A))

JESSICA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR(A))

V. F. P. (AUTOR)

LUCAS CANDIDO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA MENDES OAB - MT0003167S (ADVOGADO(A))

ZULEICA SILVA VIEIRA MENDES OAB - MT24198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

DESPACHO Processo: 1000015-74.2020.8.11.0096 AUTOR(A): ISILDA DE 

FATIMA BERTOLINI PEREIRA, JESSICA CONCEICAO PEREIRA, LUCAS 

CANDIDO PEREIRA AUTOR: V. F. P. REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT, ICATU SEGUROS S/A Vistos, etc. 1) Verificado que o 

documento de id. n.º 2809917, está ilegível, bem como a advogada 

peticionante não possui procuração nos autos e nem substabelecimento, 

de modo que impossibilita a análise que deve ser feita por esse Juízo e 

consequentemente o recebimento da inicial. 2) Desse modo, DETERMINO a 

emenda da inicial, no prazo de 15 dias, de modo a determinar que à parte 

requerente junte ao processo documento legível e regularize a 

representação processual, sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente extinção do feito sem resolução de mérito. Inteligência dos 

artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de 

Processo Civil. 3) Após, VENHA-ME o processo concluso, sem demora, 

para demais deliberação. CUMPRA-SE, servindo a presente, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data 

da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000535-68.2019.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRENE DA CONCEICAO BARBOSA RUBIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR OAB - MT6908/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO 

MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

Processo: 1000535-68.2019.8.11.0096. REQUERENTE: ZIRENE DA 

CONCEICAO BARBOSA RUBIO REQUERIDO: FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA 

HELENA MT Vistos etc. Trata-se de ação de conversão de auxílio doença 

em aposentadoria por invalidez, com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, ajuizada por ZIRENE DA CONCEIÇÃO BARBOSA RUBIO em 

desfavor do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA/MT, ambos 

devidamente qualificados. Observado a exordial não está devidamente 

instruída, portanto não preenche os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, contém defeitos que impedem o regular andamento do feito. 

A parte autora informa na sua exordial que o seu benefício foi suspenso, 

porém não há no presente feito a r. decisão administrativa que promoveu a 

sobredita suspensão, o que impossibilita a análise do juízo acerca dos 

motivos da suspensão, bem como da data da suspensão. Ademais, o 

autor menciona na inicial o seguinte: “A primeira requerida suspendeu o 

pagamento de auxilio doença que a autora vinha recebendo desde a data 

do acidente, sob a alegação de que a mesma está incapacitada para 

exercer a mesma função, mas que deve a segunda requerida promover o 

desvio de função da autora”. Assim, nota-se a menção a mais de um 

requerido, o que não condiz com a qualificação apresentada, visto que na 

exordial indica como polo passivo apenas o FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA 

HELENA/MT, devendo esclarecer se pretendo incluir mais alguém no polo 

passivo. 1) Desse modo, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 

dias, de modo a determinar que à parte requerente apresente a decisão 

administrativa que suspendeu o auxílio doença, bem como que seja 

esclarecido se há mais alguém a ser arrolado no polo passivo, sendo este 

o caso deverá ser indicado e devidamente qualificado, sob pena de 

extinção do feito. Inteligência dos artigos 319, 320, 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA. Itaúba/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97288 Nr: 3561-91.2019.811.0096
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinicius da Silva Sversuth, JOÃO BAZAN 

TOMICHA, ADILSON OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ PERIN DE SOUZA - 

OAB:24302/O MT, RONALDO DOS SANTOS CIRQUERIA - OAB:26066/O 

MT

 “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.: 97194 Nr: 3505-58.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

 "Vistos, etc.

 1 - Considerando o pleito da defesa, permaneçam os autos conclusos 

para análise.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78352 Nr: 401-63.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELI CRISTINA PINTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Castilho de 

Oliveira - OAB:17770-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com espeque no 

que dispõe o capítulo VI, Seção 16, Artigos 1.209, §1º da CNGC e Art. 24 

da Portaria 01/2019 deste Juízo, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do retorno dos autos da instância superior. Bem como para, 

querendo, apresentem manifestação, no prazo de 05(cinco) dias. 

Consigno, que decorrido o prazo assinalado e nada requerido os autos 

serão remetidos ao arquivo, consoante determinado no parágrafo único do 

Art. 24 da referida Portaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90800 Nr: 2020-57.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Autos nº: 2020-57.2018.811.0096.

Código Apolo nº: 90800.

 Vistos, etc.

1 – Considerando o petitório de ref. 120, registre-se, que são obrigações 

fundamentais dos advogados para a percepção da remuneração arbitrada 

(305 da CNGC): I - patrocinar a causa do beneficiário 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.

 Posto isso, vislumbra-se que são indevidos eventuais honorários 

advocatícios suplementares ao advogado nomeado em razão da 

apresentação das razões recursais, motivo pelo qual INDEFIRO o 

sobredito pleito.

2 - 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.

3 - DETERMINO que seja expedido e encaminhado Guia de Execução Penal 

Definitiva ao Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, vez que o 

apenado já responde ao processo de Execução Penal nº 

2000003-29.2019.8.11.0015,  com as peças necessár ias, 

ARQUIVANDO-SE o presente feito.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 95197 Nr: 1707-62.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA AGUIAR ARAÚJO, Aparecido 

Expedito da Silva, SONIA VILHALVA AGUIRRE, ALICE BEATRIZ VILHALVA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Vistos, etc.

1) Por motivo de readequação de pauta, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 19 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 

13H30MIN.

2) INTIME-SE.

3) AGUARDE-SE a realização da solenidade.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98080 Nr: 166-57.2020.811.0096

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 166-57.2020.811.0096.

Código Apolo nº: 98080.

 Vistos, etc.

Tendo em vista a natureza da demanda, ABRA-SE vista ao Ministério 

Público para manifestar pelo que entender de direito.

Após, façam os autos conclusos.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38925 Nr: 31-07.2004.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA MAFFI DICKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de ALTINO DE OLIVEIRA DICKEL, 

DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA REZENDE, Wilian Rubira de 

Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:OAB/MT 7525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:OAB/MT 7525, DILMA DA APARECIDA PINHEIRO PEREIRA 

REZENDE - OAB:4484/MS

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimar a parte 

exequente, por meio de seu advogado constituído, para indicar bens à 

penhora da parte executada, tendo em vista a sua inércia em proceder o 

pagamento de forma espontânea.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88366 Nr: 637-44.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Vistos, etc.

1) Por motivo de readequação de pauta, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 29 DE ABRIL DE 2020, ÀS 16H30MIN.

2) INTIME-SE.

3) AGUARDE-SE a realização da solenidade.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89411 Nr: 1240-20.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLERSON CARLOS MONTEIRO 

MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Vistos, etc.

1) Por motivo de readequação de pauta, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 06 DE MAIO DE 2020, ÀS 14H30MIN.

2) INTIME-SE.

3) AGUARDE-SE a realização da solenidade.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93719 Nr: 855-38.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Vistos, etc.

1) Por motivo de readequação de pauta, REDESIGNO a audiência 

anteriormente aprazada, para o dia 29 DE ABRIL DE 2020, ÀS 17H00MIN.

2) INTIME-SE.

3) AGUARDE-SE a realização da solenidade.

Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO 

e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96875 Nr: 3289-97.2019.811.0096

 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: ADRYELLE DE LOURDES LELIS CARRILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES IIYAMA - 

OAB:11875/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Nos termos da Legislação Vigente e dos artigos 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado da 

Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, pugnar o que 

entneder de direito, consoante determinado à ref.4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83995 Nr: 1307-19.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luís Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 Autos nº: 1307-19.2017.811.0096.

Código Apolo nº: 83995.

 Vistos, etc.

Considerando que não foi possível a realização de audiência de instrução 

no dia 11 de dezembro de 2019, REDESIGNO a presente solenidade para o 

dia 15 de abril de 2020, às 15h30min, ante ausência de vaga anterior na 

pauta.

INTIMEM-SE a defesa, as testemunhas arroladas e o órgão ministerial para 

comparecimento.

No mais, defiro o pedido de dispensa do réu André Luis Cabral, na 

audiência de instrução para inquirição das testemunhas de acusação

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97841 Nr: 12-39.2020.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDISON SOUSA SCHIMANKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:21.775 O

 Autos nº: 12-39.2020.811.0096.

Código Apolo nº: 97841.

 Vistos, etc.

Intime-se a testemunha Cleiton de Oliveira Gomes, para comparecer à 

audiência, a ser realizada nesta comarca de Itaúba/MT, no dia 15/04/2020, 

às 15:00 face a ausência de data anterior na pauta.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, servindo de cópia o mandado.

Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha, DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

Sem prejuízo, OFICIE-SE a Comarca Deprecante prestando as informações 

da distribuição e da data designada para a audiência.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97194 Nr: 3505-58.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 489 de 660



 Intimem-se. CUMPRA-SE servindo a presente decisão como ALVARÁ DE 

SOLTURA/TERMO DE COMPROMISSO/ MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA, e no que couber. Itaúba/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito........................................................

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000032-13.2020.8.11.0096

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR DUARTE DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA (IMPETRADO)

FABIO DA SILVA VIANA (AUTORIDADE COATORA)

Magistrado(s):

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ITAÚBA 

SENTENÇA Processo: 1000032-13.2020.8.11.0096. IMPETRANTE: ODAIR 

DUARTE DOS SANTOS AUTORIDADE COATORA: FABIO DA SILVA VIANA 

IMPETRADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA Vistos, etc. Trata-se de 

mandado de segurança, com pedido de concessão de medida liminar, 

impetrado por ODAIR DUARTE DOS SANTOS, devidamente qualificado, 

contra ato ilegal e arbitrário, supostamente praticado pelo SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Alegado pelo impetrante que foi acusado 

injustamente em 2019 por ter cometido ato de improbidade adminstrativa. 

No entanto, apesar de ter sido instaurada a Comissão de Processo 

Administrativo Disciplinar, consoante consta na Notificação Prévia, 

entendeu a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar pela 

instauração de procedimento para apuração dos fatos constantes na 

denúncia realizada pelo vereador Valdir Mathias, por ter o mesmo 

encontrado: “... o veículo do município parado em frente ao cartório no qual 

Odair abaixou o vidro e o vereador questionou o que ele estava fazendo 

ali, logo ele respondeu que tinha ido pedir umas informações no cartório 

eleitoral. Valdir pediu para ele mostrar a documentação que tinha dentro do 

veículo do município e ele disse que tinha uma documentação. Valdir pediu 

para ver e quando ele mostrou a pasta era documentos do partido político 

do MDB e Republicano, fichas de filiação e desfiliação e documentos 

pessoais...”. Ademais, pretende liminarmente que seja determinado a 

autoridade coatora o adiamento das eleições para coordenador 

pedagógico na unidade escolar onde o impetrante está lotado, até que seja 

encerrado o processo administrativo disciplinar que será instaurado para 

apurar a denúncia ou que seja autorizada a participação do servidor nas 

eleições, uma vez que o procedimento administrativo disciplinar ainda não 

foi de fato instaurado. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cumpre esclarecer, que o 

mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, com base em 

prova pré-constituída, não havendo espaço em sua estreita via para 

dilação probatória, conforme dispõe o artigo 1.º da Lei 12.016/2009. 

Assim, ausente a prova pré-constituída do ato impugnado não se admitirá 

a impetração de mandado de segurança, porque não estarão preenchidos 

os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Nessa 

sentido, segundo Hely Lopes Meirelles[1] : “Direito líquido e certo é o que 

se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e 

apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios jurisdicionais”. Nessa 

esteria, de acordo com a doutrina assinalada a concessão de segurança 

depende da demonstração de direito líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus, bem como da existência de ilegalidade ou abuso do poder 

praticado por parte de autoridade pública. O mandado de segurança tem 

por finalidade resguardar a lisura de ato da autoridade pública, omissivo 

ou comissivo, quando imperar a ilegalidade ou do abuso de poder, de 

modo a combater a arbitrariedade no exercício da função pública, a 

afronta ao direito líquido e certo da parte impetrante/paciente. De maneira 

que a lei, os princípios e as garantias constitucionais, seja devidamente 

apliacada e respeitada. Com efeito, o autor pretende que seja concedido o 

adiamento das eleições para coordenador pedagógico na unidade escolar 

onde está lotado, até que seja encerrado o processo administrativo 

disciplinar que será instaurado para apurar a denúncia ou que seja 

autorizada a participação do servidor nas eleições, haja vista que o 

procedimento administrativo disciplinar ainda não foi de fato instaurado. 

Nesse passo, verifico a ausência da prova pré-constituída, eis que o 

impetrante não demonstrou a veracidade de suas alegações sobre a 

conduta do impetrado, ou seja embora a parte queira suspender a votação 

para coordenador da escola onde está lotado ou permissão para 

participar, não trouxe ao processo qualquer prova de que esteja impedido 

de participar das votações, nem mesmo o edital da eleição colacionou ao 

processo, ou qualquer outro alusivo de que haveria o risco de ser 

impedido de se candidatar a votação pretendida. Portanto, não há no 

processo, em uma análise perfunctória, como é da natureza do mandado 

de segurança, prova pré-constituída, ou seja, prova documental suficiente 

para aferir se a autoridade apontada como coatora violou direito líquido e 

certo do impetrante ou estar na eminência de fazê-lo. Desse modo, 

verifico que os documentos apresentados pelo impetrante não são aptos a 

comprovar o seu direito líquido e certo, conforme referido na inicial. Na 

hipótese em tela não existe a certeza de que o requerido será impedido de 

participar das eleiçoes para coodenador, não qualquer conclusivo acerca 

do procedimento administrativo que deve resguardar o direito ao 

contráditorio e ampla defesa, que são colorários do devido processo legal. 

Nessa conjuntura, a parte autora foi notificada por meio do instrumentos 

extrajudicial de n.º 28589420, para apresentação de sua defesa e 

acompanhar o procedimento disciplinar, sem qualquer indicativo de que 

estaria impedido de participar das eleicões pretendidas, até mesmo porque 

o procedimento adminitrativos segue as regras do devido processo legal, 

previsto no aritgo 5.º, inciso LIV, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, assim como seguem as ações judiciais, não significando a sua 

instauração “atestado de culpa”, o que será aferido apenas em um 

provimento final, o que em regra não impede a candidatura para concorrer 

a vaga de coordenador. In casu, não há elementos objetivos e subjetivos 

capazes de concsubstancair as alegações do impetrante sendo temerário 

conceder o pleito do impetrante apenas na alegação trazidas . Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados, abaixo transcritos, com 

destaques em negrito: “Apelação Cível – Mandado de Segurança – 

Extinção, com resolução do mérito, por ausência de prova pré-constituída 

– Comércio Ambulante – Ausência de Autorização do Poder Público 

Municipal – Ato abusivo não demonstrado – Direito líquido e certo não 

vislumbrado – Ausência de prova pré-constituída – Sentença mantida. I – 

O impetrante, em sua inicial, narrou a prática de suposto ato lesivo, que 

teria ido de encontro a direito líquido e certo, de exercer atividade de 

comércio ambulante em logradouro público; II – Do conjunto probatório 

anexado, nada comprova as alegações da recorrente quanto ao seu 

direito de comercializar no local. Ao contrário, o requerimento 

administrativo de autorização para comercialização de alimentos foi 

fundamentadamente denegado pela autoridade apontada coatora, com 

base na legislação municipal, que disciplina o exercício do comércio 

ambulante; III – O mandadode segurança é meio idôneo para proteger 

direito líquido e certo em face de ato ilegal ou abusivo praticado por 

autoridade pública ou que exerça atribuições públicas (CF, art. 5º, LXIX). 

IV - A certeza e liquidez devem ser comprovadas de plano, por meio de 

prova pré-constituída; V – Não se desincumbindo do seu ônus de trazer a 

prova pré-constituída, é de se denegar a segurança; VI – Apelação Cível 

conhecida e desprovida. (Apelação Cível nº 201900700160 nº 

único0034237-94.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 

02/07/2019). (TJ-SE - AC: 00342379420178250001, Relator: Iolanda 

Santos Guimarães, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL); 

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1 - 

Imprescindível, em sede de mandado de segurança, a existência do direito 

liquido e certo, sendo este entendido como a pretensão que pode ser 

comprovada de plano, sem a necessidade de posterior instrução 

probatória. 2 - Após detida análise dos autos, não se entrevê a 

comprovação de plano de ato ilegal, porquanto não juntada prova 

pré-constituída que ofereça supedâneo às alegações autorais, o que não 

implica dizer que não tenha o servidor impetrante direito à progressão. 

Apenas a via mandamental não se apresentou adequada, porquanto 

necessária dilação probatória. 3 - Assim, deve o presente writ ser extinto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 490 de 660



sem resolução do mérito, ante a inexistência de prova pré-constituída, 

reconhecendo-se a falta de interesse processual, em razão da ausência 

de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. 4 - 

Parecer da PGJ: pela denegação da segurança. 5 - Segurança denegada. 

Decisão unânime”. (TJ-TO - MS: 00005564820188270000, Relator: 

JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, 2018) “ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. - O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do 

direito alegado e, por sua natureza, não comporta dilação probatória. - Na 

hipótese examinada, não restou comprovado o direito líquido e certo 

arguido, ante a ausência de provas de que o efetivo pagamento aos 

agentes profissionais atuantes na área médica, nos mesmos moldes 

daquele efetuado aos agentes profissionais de outras áreas, que 

detinham carga horária laboral maior. Agravo regimental desprovido”. (STJ 

- AgRg no RMS: 28827 PR 2009/0026558-1, Relator: Ministro ERICSON 

MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de 

Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/05/2015); Dessa maneira, carecendo a pretensão de dilação 

probatória, não é a via do mandado de segurança adequada para tanto, 

sendo a extinção do feito, sem resolução de mérito, medida que se impõe. 

Consigno, contudo, que a presente extinção não obsta o ingresso de novo 

Mandado de Segurança. 1) Isto posto, JULGO EXTINTO o presente feito, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos IV e VI, 

do Código de Processo Civil. 2) SEM condenação em custas e despesas 

processuais. 3) Interposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. 4) Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 5) Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se o processo. P. I. 

C. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, servindo a presente decisão, no que couber, 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Itaúba-MT, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 28ª ed. São 

Paulo: Editora Malheiros, 2005, p. 36/37.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 79932 Nr: 1280-70.2016.811.0096

 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): WALEX CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Walex Carrara, em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, 

com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, VI e art. 115, ambos do 

Código Penal.Publique-se. Intime-se por DJE.Deixo de determinar a 

intimação pessoal do acusado, nos termos do Enunciado 105 do FONAJE, 

que dispõe que na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade, é 

desnecessária a intimação do autor do fato ou do réu.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.C.Itaúba/MT, 29 de janeiro de 2020. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000131-93.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

Camara Municipal de Itiquira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE OLIVEIRA GODINHO OAB - MT27386-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO BORTOLINI (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ITIQUIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ITIQUIRA DECISÃO Processo: 1000131-93.2020.8.11.0027. REQUERENTE: 

CAMARA MUNICIPAL DE ITIQUIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE ITIQUIRA, 

HUMBERTO BORTOLINI Vistos. Trata-se de Ação de Preceito Cominatório 

de Obrigação de Não Fazer com pedido de tutela inibitória inaudita altera 

parte ajuizada pela Câmara Municipal de Itiquira em face do Município de 

Itiquira e Humberto Bortolini. Relata a parte autora, que foi apresentado na 

Câmara Municipal de Itiquira, o Projeto de Lei n. 10/2019-LM, o qual dispõe 

sobre a criação do Distrito de Ouro Branco do Sul, no âmbito do município 

de Itiquira/MT, tendo em vista que não possui definição legal o núcleo 

populacional denominado Ouro Branco do Sul, localizado dentro dos limites 

territoriais do município de Itiquira/MT, com distância de 70 (setenta) 

quilômetros desta cidade. O supramencionado Projeto de Lei foi votado e 

aprovado em Sessão Ordinária na Câmara Municipal na data de 

19/11/2019, contudo, ao ser enviado para o Poder Executivo, adveio o 

veto total ao mesmo. Ato contínuo, em 11/12/2019, em total afronta ao 

princípio constitucional da harmonia e da separação dos poderes, o chefe 

do Executivo Municipal editou o Decreto n. 079/2019, no qual instituiu 

comissão organizadora para a realização de plebiscito, bem como 

designou data para a consulta plebiscitária e para audiências públicas, 

sendo que o Legislativo é que detém legitimidade para tanto. Desta feita, a 

Câmara Municipal de Itiquira pugnou pela concessão da tutela de urgência 

para impor ao Prefeito Municipal Humberto Bortolini, ou a quem vier a 

substituí-lo ou sucedê-lo no cargo, obrigação de não fazer consistente em 

abster-se de continuar com atos de publicidade e gastos públicos e não 

realizar as anunciadas audiências públicas e plebiscito, assim como multa 

diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. 

Vieram-me os autos conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Consoante se depreende dos autos, a Câmara Municipal de 

Itiquira requereu a concessão da liminar, para que o Prefeito Municipal se 

abstenha de dar seguimento às audiências públicas e plebiscito 

agendados, porquanto não dispõe de legitimidade para convocação do 

mesmo, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa 

diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Gize-se que o pedido da 

antecipação da tutela, necessária a verificação dos requisitos constantes 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a analisar. 

Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, 

caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, 

a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. De acordo com o que se depreende dos autos, 

incabível o deferimento da tutela de urgência pretendida, porquanto não 

estão presentes os pressupostos que a autorizam, notadamente a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, em que pese a fundamentação esposada pela parte 

autora, verifico que ausente a verossimilhança das alegações autorais, 

porquanto de fácil constatação que o Decreto Municipal n. 079/2019, 

editado pelo Prefeito Municipal, instituiu a Comissão Organizadora para 

realização do plebiscito e deu outras providências, levando-se em 

consideração a edição do Decreto Legislativo n. 001/2018, o qual 

convocou a consulta plebiscitária aos eleitores do município de Itiquira/MT, 

razão pela qual, aparentemente, não há que se falar em convocação do 

plebiscito por parte do chefe do executivo, tendo em vista que o próprio 

legislativo municipal quem o convocou. Desta feita, não vislumbro, neste 

momento, desrespeito à Lei Complementar Estadual n. 23/1992, muito 

menos à Lei Orgânica do município de Itiquira, na medida em que o ato do 

prefeito municipal não ultrapassou os limites de sua competência, já que a 

convocação do plebiscito não foi de sua autoria, mas sim do próprio 

Legislativo, limitando-se a instituir a comissão organizadora para 

organização da consulta plebiscitária, sendo necessárias mais 

informações para analisar o mérito da questão, bem como reanalisar o 

pedido cautelar, se for o caso. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA e, considerando a impossibilidade de realização de conciliação, 

citem-se os requeridos, para querendo contestar a presente ação no 

prazo legal, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 
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Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Itiquira/MT, 06 de fevereiro de 2020. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000152-69.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

T. V. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. H. D. A. (REQUERIDO)

 

FEITO CÍVEL N. 1000152-69.2020.811.0027 Em atendimento à 

determinação deste r. Juízo (Ref. ID 28915850), designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de março de 2020, às 15h30min, a ser realizada 

na Sala de Conciliações do Fórum desta Comarca. Cientifiquem-se as 

partes conforme as determinações do Código de Processo Civil. 

Itiquira/MT, 06 de fevereiro de 2020. Micheli Linauer Conciliadora

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12979 Nr: 275-02.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que o Dr. EMERSON CORDEIRO SILVA, 

OAB-MS nº4113, é advogado do exequente JUAREZ JOSÉ DOS SANTOS 

nos autos de código 12979, nº 275-02.2011.811.0027, conforme 

procuração anexa às fls. 19 destes autos físico.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000363-42.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINHA LINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCY ALVES VELASCO OAB - MT5847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VENANCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO GONÇALVES RAPOSO OAB - MT0009892A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Autos nº 1000363-42.2019.8.11.0027 -SENTENÇA- LUCINHA LINS DE 

SOUZA, vem em juízo requerer a INTERDIÇÃO de ARTUR VENÂNCIO DE 

SOUZA, ambas devidamente qualificadas nos autos, alega que a (o) 

interditanda (o) está acometido da doença denominada acidente vascular 

cerebral isquêmico - AVCI, encontrando-se desde 14 de fevereiro de 2019 

em estado vegetativo, razão motivadora para que não haja cognição em 

sua fala, movimentos e nem condições de manter-se responsável por 

seus atos e cuidados, consequentemente incapaz de praticar os atos da 

vida civil. Com a inicial vieram anexos os documentos de ID 20305859 a 

20309093. Em decisão inicial (ID 21212747), foi determinada elaboração de 

estudo psicossocial com (o) a interditanda (o) e concedida à curatela 

provisória. Às fls.(ID 21419965), anexo termo de compromisso de 

curadora provisória. Por conseguinte, foi anexado aos autos o laudo 

pericial (ID 25845531). Designada audiência de instrução, foi nomeado 

advogado dativo para promover a defesa do interditando (ID 26527018), 

apresentando contestação por negativa geral (ID26586136). Intimados a 

manifestarem sob os laudos, o Ministério Público requereu a procedência 

do pedido inicial (ID 28345704) e a defesa do interditando não manifestou. 

É o relatório. Fundamento e DECIDO. Do que consta nos autos, trata-se de 

ação de interdição, promovida por Lucinha Lins de Souza em detrimento 

de seu genitor Arthur Venâncio de Souza, uma vez que o interditando não 

possui mais capacidade para praticar atos da vida civil, nem mesmo 

cuidados pessoais, em razão do acometimento da doença denominada 

acidente vascular cerebral Isquêmico- AVCI. Pois bem, realizada perícia 

médica, constatou-se que o interditando de fato é acometido de moléstia 

grave (AVCI), conforme descrito em exordial, necessitando de alguém 

para recebimento de seu benefício, além de outras necessidades 

informadas em inicial. Destarte, após análise dos autos, entendo que a 

presente ação merece provimento favorável, nos termos do que dispõem 

os artigos 1767, inciso I, do Código Civil, uma vez que ele necessita de 

cuidados de terceiros para realizar os seus afazeres diários e a sua 

sobrevivência. Por oportuno, a curadora é filha do interditando, prestigiado 

porquanto o bem estar físico e moral deste, assim, é medida a se impor, 

mantê-lo sob a curatela de Lucinha Lins de Souza, a qual deverá se 

responsabilizar quanto ao bem estar, integridade física e moral de Artur, 

além de ficar responsável quanto ao recebimento do benefício 

previdenciário, o qual deverá ser revertido exclusivamente em favor do 

interditado. Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de ARTUR 

VENÂNCIO DE SOUZA, em virtude de ser portador de sequelas 

irreversíveis decorrentes de AVCI – acidente vascular cerebral isquêmico, 

conforme laudo médico juntado aos autos, e, por conseguinte, nomeio 

DEFINITIVAMENTE a sua filha LUCINHA LINS DE SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos como curadora do interditando, que não poderá por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer 

natureza pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Os valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar da interdita. Lavre-se o 

termo de curatela, constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto 

nos arts. 755, § 3º e 759, § 2º do CPC, publiquem-se os editais. 

Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a 

curadora para compromisso, em cujo termo deverão constar as restrições 

supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de 

quaisquer bens do interdito, sem autorização judicial. Em tempo, arbitro em 

favor do advogado nomeado ID 26527018, o valor equivalente a 06 URH. 

Sem custas e honorários, em virtude do disposto na lei 1.060/50. 

Decorrido o prazo para eventual recurso, certifique-se, após, com as 

baixas e cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Itiquira/MT, 06 de fevereiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Intimação

Vistos, etc.Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução 

ou do cumprimento da sentença Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por NOEMIA MOREIRA CAMARGO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no feito. A 

parte exequente pleiteou o início do cumprimento de sentença, 

apresentando os cálculos (fls.167/171). A executada concordou com os 

cálculos apresentados (fls. 173-v). Foram expedidos os ofícios 

requisitórios (fls. 175/176). Aportou o comprovante de depósito dos 

valores referentes aos honorários sucumbenciais (fls. 179) e do valor 

principal (fls. 199). Os causídicos que atuavam em prol da exequente não 

chegaram a um consenso sobre o levantamento dos valores (fls. 

185/186;188/193;197). Sobreveio notícia do falecimento da exequente (fls. 

200). O herdeiro, José Lourenço do Carmo, cônjuge da exequente, 

constituiu nova causídica e ingressou com pedido de habilitação (fls. 

206/215). A inicial de habilitação foi recebida, determinando a citação do 

INSS para se manifestar (fls.216). A Autarquia deixou transcorrer o prazo 

in albis (fls. 219). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. É 

sabido que a habilitação visa à sucessão processual da parte falecida 

pelos respectivos herdeiros, nos termos do art. 687 e ss. do CPC, senão 

vejamos: Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de 

qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no 

processo. Art. 688. A habilitação pode ser requerida: I – pela parte, em 

relação aos sucessores do falecido; II – pelos sucessores do falecido, em 

relação à parte. No caso dos autos, através da documentação acostada 

pelo herdeiro JOSÉ LOURENÇO DO CARMO (fls. 211/214), demonstrado 

que não pairam dúvidas quanto à qualidade de herdeiro necessário da 

falecida NOEMIA MOREIRA CAMARGO. Assim, o pedido de habilitação 
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deve ser deferido, nos termos do art. 112 da Lei n° 8.213/91. 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. ÓBITO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DE 

TODOS OS SUCESSORES. DESNECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO. CARÁTER SOCIAL DAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 

RESERVA DE COTA PARTE. SENTENÇA ANULADA. 1. As ações 

previdenciárias têm nítido caráter social diante da hipossuficiência do 

segurado, de maneira que o rigorismo processual passa a ser sopesado 

em face da dificuldade na localização de todos os herdeiros da parte 

falecida. 2. Desnecessária a habilitação de todos os herdeiros, pois, em 

caso de procedência final do pedido, os valores serão recebidos pelos 

que estiverem habilitados nos autos observada sua cota parte, tendo em 

vista que os herdeiros ausentes poderão vir a juízo, posteriormente, 

requerer a parte que lhes é devida. 3. Sentença anulada, determinando-se 

o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

(TRF-4 - AC: 50239877420184049999 5023987-74.2018.4.04.9999, 

Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, QUINTA 

TURMA) De outro norte, conforme delineado no relatório supra, não pairam 

dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da parte exequente, 

visto que, os valores já se encontram depositados (fls. 179 e 199). Sendo 

assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial. Nesse diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita 

pelo executado, imperiosa a extinção da presente. Por derradeiro, como 

não houve consenso entre os causídicos que atuaram no decorrer do 

processo (fls. 10), os valores referentes aos honorários sucumbenciais 

devem ser levantados em iguais partes entre eles (fls. 179). Já em relação 

ao valor principal (fls. 199), como houve o falecimento da outorgante, o 

mandato está extinto, à luz do art. 682, II, do CC; portanto, deve o herdeiro 

habilitado fornecer seus dados bancários para levantamento dos valores, 

atentando-se para o novo instrumento de mandato outorgado (fls. 210). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de habilitação do 

herdeiro JOSÉ LOURENÇO DO CARMO e, com base no artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que 

satisfeita a dívida pelo devedor. Transitada em julgado, expeça-se alvará 

de levantamento dos valores, nos seguintes termos: a) Honorários 

Sucumbenciais (fls. 179): a1) 50% em favor do advogado Marcos da Silva 

Borges (fls. 10);

a2) 50% em favor do advogado James Rogério Baptista (fls. 10); b) Valor 

Principal (fls. 199): b1) Em favor do herdeiro habilitado JOSÉ LOURENÇO 

DO CARMO, devendo este, no prazo de 05 (cinco) dias, fornecer os 

dados para depósito.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 À secretaria, para providências.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37739 Nr: 1184-42.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Aparecido Lionel, Raiane Marques dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROMÁRIO APARECIDO LIONEL, Cpf: 

05750866106, Rg: 2659534-6, Filiação: Conceição Maria da Silva e José 

Lionel, data de nascimento: 13/02/1997, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, 

solteiro(a), vaqueiro e atualmente em local incerto e não sabido RAIANE 

MARQUES DOS SANTOS, Rg: 2375648-9, Filiação: Eliene Barboza dos 

Santos e Evair Marques dos Santos, data de nascimento: 02/10/1995, 

brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por sua Promotora de Justiça Substituta subscritora, no 

cumprimento de seu mister constitucional, vem, perante este juízo, na 

forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: RAIANE MARQUES DOS 

SANTOS, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

2375648-9 SSP/MT, nascida aos 02/10/1995, natural de Tangará da 

Serra/MT, filha de Evair Marques de Resende e Elien Barbosa dos Santos, 

com endereço residencial indicado como sendo na Avenida Padre 

Nazareno Lancioti, n° 1954, Bairro: centro, nesta cidade de Jauru/MT; e 

ROMÁRIO APARECIDO LIONEL, brasileiro, solteiro, vaqueiro, portador da 

Cédula de Identidade RG nº 2659534-6 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o 

nº 057508661-06, nascido aos 13/02/1997, natural de Jauru/MT, filho de 

José Lionel e Conceição Maria da Silva, com endereço residencial indicado 

como sendo na Comunidade Barreto, Zona Rural, na cidade de Vale de 

São Domingos/MT. Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos 

inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de setembro de 2015, às 

23h45m, na praça municipal da cidade de Figueirópolis D´Oeste/MT, 

RAIANE MARQUES DOS SANTOS e ROMÁRIO APARECIDO LIONEL 

forneceram/entregaram/serviram bebida alcoólica aos menores Naiara 

Lima Lourenço e Lucas Evaldo Alves dos Santos, incorrendo na conduta 

descrita no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme 

restou apurado, nas condições de tempo e local acima narrados, 

ROMÁRIO APARECIDO LIONEL e RAIANE MARQUES DOS SANTOS 

forneceram/entregaram/serviram bebida alcoólica (Wiski e Vodka) aos 

menores Naiara Lima Lourenço e Lucas Evaldo Alves dos Santos, ambos 

com apenas 13 anos de idade. Consta dos autos que a bebida foi 

adquirida por ROMÁRIO APARECIDO LIONE. Fazem esclarecer as 

investigações policiais, que a Conselheira Tutelar da Cidade de 

Figueirópolis D´Oeste, Sra. Simone de Oliveira Dias, solicitou apoio a Policia 

Militar, pois alguns menores de idade estavam fazendo uso de bebida 

alcoólica na Praça do Município. Ademais, foi constatado que os menores 

Naiara Lima Lourenço e Lucas Evaldo Alves dos Santos estavam 

embriagados. Ante ao exposto, denuncio a Vossa Excelência RAIANE 

MARQUES DOS SANTOS e ROMÁRIO APARECIDO LIONEL, como incursos 

nas sanções do art. 243 da Lei nº 8069/1990. Dessa forma, requer-se 

seja contra eles instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citandose os 

denunciados para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo, a fim de que, julgados, venham a serem condenados pela 

prática do delito que cometeram, ouvindo-se, oportunamente, as 

testemunhas a seguir arroladas. Rol de Testemunha: 1. Naiara Lima 

Lourença Silva – Vítima (fls. 07); 2. Lucas Evaldo Alves dos Santos – 

Vítima (fls. 11). 3. Simone de Oliveira Dias – Conselheira Tutelar ( fls. 15) 

4. Sônia Aparecida Lima Rodrigues – Mãe da menor Naiara ( fls. 22) 5. 

Lucélia Alves dos Santos – Mãe do menor Lucas ( fls. 24) 6. Roberto 

Carlos de Moraes Abreu – Policial Militar ( fls. 05) 7. Welten de Oliveira 

Santos – Policial Militar (fls. 06) Jauru/MT, 11 de novembro de 2015.

Despacho: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou RAIANE MARQUES DOS SANTOS e ROMÁRIO APARECIDO 

LIONEL, qualificados nos autos, imputando-lhe a adequação típica no art. 

243 do ECA.Recebida a denúncia (pág. 54), os réus não foram 

encontrados para citação (pág. 63 e 118).O Ministério Público 

manifestou-se pela citação editalícia, com fundamento no art. 361, do CPP 

(pág. 121).DECIDO.Em razão das tentativas frustradas de localização dos 

denunciados, CITE-OS por EDITAL com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolas testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário. Após o prazo referido, 

certifique-se.Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.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, Thiago Silvestre Perrut, 

digitei.

Jauru, 05 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38747 Nr: 104-09.2016.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCEU MOREIRA BORGES, Filiação: Maria 

Ferreira Moreira e Antônio Moreira Borges, solteiro(a), Telefone 

3399268420. 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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURUIMT o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de sua Promotora de Justiça, 

na defesa dos interesses de TAYANE DOS SANTOS BORGES, brasileira, 

nascida aos 20/12/2006, natural de Mirassol D'Oeste/MT, neste ato 

representada por sua genitora Sra. ELIZABETE LEONEL DOS SANTOS, 

vulgo "Bete", bra.,i1eira,solteira, doméstica, portadora da CI RG n° 

38.861.778-0 SSP/MT e inscrita no CPF/MF nO .,'" .- 35().965.l98-30, 

nascida em 07/07/1986, natural de Jauru/MT, filha de Odairso dos Santos 

e Maria Ap,lrecida Leonel, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, 

nO405, Bairro Asa Branca, cidade de Figueirópolis D'Oeste/MT, Telefone 

para Contato: (65) 8474-1538, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, com espeque no art. '201, inciso m, da Lei n° 8.069/1990, e no 

art. 733 do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Contra ALCEU MOREIRA BORGES, br~si1eiro, 

solteiro, filho de Antonio Moreira Borges e Maria Ferreira Moreira, 

residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, nO 39~:,Bairro São 

Sebastião, cidade de Araputanga/MT; Telefone para contato: (33) 

9926-8420 e (65) 9979-2688; pelos motivos fáticos ejurídicos a seguir 

delineados: 1. DOS FATOS: Em acordo extrajudicial devidamente 

referendado e homologado judicialmente, os genitores da requerente 

acordaram que o valor referente aos alimentos seria de 19,6 %do salário 

mínimo. Não obstante a evidente razoabilidade do valor da prestação 

alimentícia, o requerido/executado não cumpriu a determinação judicial, 

vez que está sem efetuar o pagamento desde o ano de 2010. Neste 

período, o valor do débito alimentar vem acumulando, atingindo o valor de 

R$ 481.'36 (quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos) 

tocantemente ao período compreendido entre os meses de novembro e 

dezembro de 2015 e janeiro de 2016 Pretende a requerente, pois, a 

execução dos três últimos meses em atraso, conforme memorial de 

cálculo abaixo alinhavado: VENCIMENTO VALOR DEVIDO 15/11/2015 R$ 

154,44 15/12/2015 R$ 154,44 15/01/2016 R$ 172,48 TOTAL DEVIDO R$ 

481,36 A representante legal da c. exequente buscou receber, aro 

19avelmente, a quantia devida. Todavia, apesar dos esforços envidados, 

não logrou êxito em seu intento, razão pela qual vem bater, agora, às 

portas do Poder Judiciário. 2. DO DIREITO: A legislação processual civil 

proporciona meios hábeis para se pr0mover a execução dos alimentos 

fixados em sentença judicial. Com efeito, estatui o art. 73~;do Código de 

Processo Civil que: Art. 733. Na execução de sentença ou de decisão, 

que fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará citar o devedor para, em 

3 (três) dias, efetuar o pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. ~ 1°.Se o devedor não pagar, nem se 

escusar, o juiz decretar-Iheá a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses. ~ 2°. O cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento 

das prestações vencidas e vincendas. ~ 3°. Paga a prestação alimentícia, 

o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. A respeito da via 

executiva dos alimentos, dispõe a Súmula nO 30<>do Superior Tribunal de 

Justiça que: "O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as 'Iue se vencerem no curso do processo". Como bem se 

sabe, em ação de execução de prestação alimentícia não se discute 

mérito, prestando-se esta apenas para se executar a sentença (título 

executivo judicial) em"favor daqueles que possuem direito líquido, certo, 

exigível, e que está serldo cerceado em virtude do inadimplemento daquele 

que deveria ser um dos primeiros a oferecer auxílio material. 3. DOS 

PEDIDOS: À gUisa do expendido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ES fADUAL, vem 

requerer a Vossa Excelência que, após o recebimento desta, digne-se de 

determinar: a) o benefício da gratuidade da Justiça, com espeque no art. 

4° da Lei nO1.050/1960, já que a representante legal do menor/ assistida 

não possuem condições fin;mceiras para arcar com as custas 

processuais e honorários advocatícios; b) a citação do executado, no 

endereço indicado no preâmbulo da presente peça inicial, para que pague 

o débito acima discriminado, acrescido de juros e correção monetária, no 

prazo de 03 (três) dias, cujo valor total soma R$ 481,36 (quatrocentos e 

oitenta e um reais e trinta e seis centavos) tocantemente ao período 

compreendido entre os meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro 

de 2016, ou então apresente a dejesa/justificativa que tiver, sob pena de 

prisão civil; Protesta por todos os meios de provas em direito admitidos. 

Dá-se à causa o valor de R$ 481,36 (quatrocentos e oitenta e um reais e 

trinta e seis centavos). Termúsem que, Pede e espera deferimento. 

Jauru/MT, 10 de fevereiro de 2016.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante das infrutíferas tentativas de citação 

do executado, DEFIRO o pedido do Ministério Público.Cite-se o 

requeridoAlceu Moreira Borges, por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, 

conforme art. 256, II, do CPC, observando o disposto no artigo 257, do 

mesmo diploma legal. Decorrido o prazo da citação, dê-se vistas dos autos 

ao Ministério Público.Após, conclusos.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thiago Silvestre Perrut, 

digitei.

Jauru, 05 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45369 Nr: 1673-11.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EMdOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 62 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLEIBIS DE OLIVEIRA SANTOS, Filiação: 

Guiomar Valentina de Oliveira Santos e Aldenor Rodrigues dos Santos, 

data de nascimento: 12/04/1975, natural de Redenção-PA. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por intermédio do Promotor de Justiça que ao final subscreve, 

na defesa dos interesses dos menores LUIZ FELIPE OLIVEIRA DOS 

SANTOS, natural de Redenção/PA, nascido aos 10/05/2000 e GABRIEL DE 

OLIVEIRA SANTOS, natural de Redenção/PA, nascido aos 16/01/2002, 

neste ato representados por sua genitora, a Sra. ELIZABETH MACEDO DE 

OLIVEIRA VIEIRA, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 2608657-3 SEJSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 

663.297.871-15, nascida aos 18/02/1977, natural de Redenção/PA, filha 

de Ostri Sandes de Oliveira e Izabel Macedo de Oliveira, residente na Rua 

Pastor Benedito, s/n, Bairro Centro, nesta cidade de Jauru/MT; Telefone 

para contato: (65) 9620-8818, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, com espeque no art. 201, inciso III, da Lei nº 8.069/1990, e no 

art. 733 do Código de Processo Civil, propor a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS Contra CLEIBIS DE OLIVEIRA SANTOS, 

brasileiro, nascido aos 12/04/1975, filho de Guiomar Valentina de Oliveira 

Santos e Aldenor Rodrigues dos Santos, residente e domiciliado na Rua 

Pará n.º 12, Setor Novo Horizonte, Redenção/PA, ou Av. Goiás, 399, 

Redenção/PA, ou Avenida Amazonas, nº 399, Setor Novo Horizonte, em 

Redenção/PA, podendo ser encontrado no garimpo, ou ainda, através dos 

telefones (94) 9133-8973, (94) 9193-3055 e 094 9 9193 3085 (irmão 

Edson), pelos elementos fáticos e jurídicos fatos a seguir delineados: 1. 

DOS FATOS: Em Ação de Alimentos julgada procedente por este juízo 

(Cód 10799), o ora executado foi condenado, em 16/09/2009, ao 
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pagamento de alimentos aos seus filhos, nos seguintes termos: “Ante o 

exposto, CONDENO o réu no pagamento de 49,63% do salário mínimo, que 

correspondem ao valor de R$ 230,77 (duzentos e trinta reais e setenta e 

sete centavos), acrescido de 50% das despesas hospitalares e 

farmacêuticas, de forma que as cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão; e, por corolário, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento do mérito, forte no art. 269, inciso III do 

Código de Processo Civil.” A sentença transitou em julgado, após a 

intimação do requerido, em 18/04/2011, mas jamais foi cumprida, ou seja, o 

executado não está cumprindo a ordem judicial, vez que está desde 

tempos imemoriáveis, sem realizar os referidos pagamentos. No processo 

Código 11602, tentou-se a execução dos alimentos provisórios, em 

12/11/2008, sem êxito em sua localização, sendo informado que 

trabalhava em fazendas (fl. 29). Posteriormente, ele foi intimado no Lava 

Jato Tuca, Rua Paraná, 12, Setor Novo, Redenção/PA (fl. 43), mas nada 

pagou, sendo a prisão decretada (fl. 56). A prisão não foi cumprida, por 

“falta de local onde colocá-lo” (fl. 77), ou por não encontrá-lo (fl. 89). O 

juízo sugeriu o redirecionamento para os avós paternos (fl. 94). Diante 

disso, a genitora das crianças desistiu da ação, em 07/10/14 (fl. 107), o 

que foi homologado (fl. 110). Foi ajuizada ação e depois execução contra 

a avó paterna, Sra. Guiomar (Cód. 37405), todavia, resultou sem êxito, 

pois trata-se de pessoa idosa, doente, que vive em condições 

paupérrimas. Neste período, o valor do débito alimentar vem acumulando, 

atingindo o importe de R$ 11.761,25 (onze mil, setecentos e sessenta e um 

reais e vinte centavos), apenas em relação aos últimos dois anos de 

alimentos não pagos, conforme memorial de cálculo abaixo alinhavado: 

PLANILHA DE DÉBITOS Data de atualização dos valores: agosto/2017 

Indexador utilizado: IGP-M - (FGV) Juros compensatórios simples de 

1,00% a.m. Acréscimo de 0,00% referente a multa. ITEM DATA VALOR 

VALOR JUROS COMPENSATÓRIOS SINGELO ATUALIZADO 1,00% a.m. 

TOTAL 1 01/09/2015 391,08 428,13 98,47 526,6 2 01/10/2015 391,08 

424,1 93,3 517,4 3 01/11/2015 391,08 416,24 87,41 503,65 4 01/12/2015 

391,08 410 82 492 5 01/01/2016 436,74 455,64 86,57 542,21 6 01/02/2016 

436,74 450,5 81,09 531,59 7 01/03/2016 436,74 444,77 75,61 520,38 8 

01/04/2016 436,74 442,51 70,8 513,31 9 01/05/2016 436,74 441,05 66,16 

507,21 10 01/06/2016 436,74 437,47 61,25 498,72 11 01/07/2016 436,74 

430,2 55,93 486,13 12 01/08/2016 436,74 429,42 51,53 480,95 13 

01/09/2016 436,74 428,78 47,17 475,95 14 01/10/2016 436,74 427,93 

42,79 470,72 15 01/11/2016 436,74 427,24 38,45 465,69 16 01/12/2016 

436,74 427,37 34,19 461,56 17 01/01/2017 465,03 452,61 31,68 484,29 18 

01/02/2017 465,03 449,73 26,98 476,71 19 01/03/2017 465,03 449,37 

22,47 471,84 20 01/04/2017 465,03 449,33 17,97 467,3 21 01/05/2017 

465,03 454,32 13,63 467,95 22 01/06/2017 465,03 458,59 9,17 467,76 23 

01/07/2017 465,03 461,68 4,62 466,3 24 01/08/2017 465,03 465,03 0 

465,03 TOTAL R$ 11.761,25 A representante legal da exequente 

aguardou amigavelmente o pagamento da quantia devida. Todavia, a 

requerido não efetuou o pagamento das prestações em atraso, razão pela 

qual vem bater, agora, às portas do Poder Judiciário. 2. DO DIREITO: A 

legislação processual civil proporciona meios hábeis para se promover a 

execução dos alimentos fixados em sentença judicial. De acordo com o 

novo Código de Processo Civil, isso pode ocorrer mediante a coerção 

pessoal (prisão), conforme art. 528, §§ 1º a 7º, ou mediante penhora (art. 

528, § 8º, c.c. arts. 523 e seguintes), in verbis: Art. 528. No cumprimento 

de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de 

decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) 

dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. § 1o Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue 

o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 

impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517. § 3o Se o 

executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o 

juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, 

decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses. § 4o A 

prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado 

dos presos comuns. § 5o O cumprimento da pena não exime o executado 

do pagamento das prestações vencidas e vincendas. § 7o O débito 

alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até 

as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo. 8o O exequente pode optar por 

promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos 

do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será 

admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a 

concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o 

exequente levante mensalmente a importância da prestação. CAPÍTULO III - 

DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - Art. 523. 

No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no 

caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da 

sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado 

intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do 

caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento 

parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 

1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Nessa quadra, 

considerando que a anterior execução mediante coerção pessoal (prisão), 

não restou exitosa, busca-se agora a constrição do patrimônio do 

executado, sem prejuízo de posterior conversão de procedimento. 

Registre-se que, em ação de execução de prestação alimentícia não se 

discute mérito, prestando-se esta apenas para se executar a sentença 

(título executivo judicial) em favor daqueles que possuem direito líquido, 

certo, exigível, e que está sendo cerceado em virtude do inadimplemento 

daquele que deveria ser um dos primeiros a oferecer auxílio material. 2.1 

DA TUTELA ANTECIPADA Tratando-se de direito evidente, já consagrado 

em sentença transitada em julgado, bem como, tratando-se da própria 

subsistência de menores, e considerando o comportamento do 

genitor/executado, que a todo custo, foge para livrar-se do pagamento do 

dever alimentar, não é justo que os assistidos tenham que esperar toda a 

necessária delonga para a expedição de precatória e tentativas de citação 

do executado, e até mesmo eventual ajuizamento de embargos à 

execução, com efeito suspensivo. Mesmo sendo desnecessário, presente 

no caso periculum in mora, eis que, uma vez (com dificuldade) localizado e 

citado, como já ocorreu anteriormente, é grande a possibilidade de o 

executado foragir-se, frustrando, por outro longo período de tempo, o 

direito alimentar de seus filhos. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR 

MORTE. 1. Em que pese ser a medida antecipatória prevista no artigo 273 

do CPC , tutela própria da ação de cognição, não está impedido o juiz de 

determinar, na ação de execução, o cumprimento da obrigação 

consignada no título executivo judicial, com base no art. 461 do CPC . 2. 

Agravo de instrumento improvido. (TRF4, Ag. 20516 RS, 07/06/2000). Por 

tais razões, requer-se o deferimento antecipado da tutela pretendida, 

determinando-se: a) o protesto da decisão judicial que fixou os alimentos, 

nos termos do art. 528, § 1º no NCPC (Lei 13.105/2015), promovendo 

assim a negativação do executado até que este proceda o integral 

pagamento; b) a penhora dos valores devidos, nos termos do artigo 528, § 

8º do NCPC, através dos sistemas BACEN-JUD e RENAJUD. 3. DOS 

PEDIDOS: À guisa do expendido, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por 

seu agente signatário, vem requerer a Vossa Excelência que, após o 

recebimento desta, digne-se de determinar: I) o benefício da gratuidade da 

Justiça, com espeque no art. 4º da Lei nº 1.050/1960, já que a 

representante legal dos adolescentes não possui condições financeiras 

para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; II) 

liminarmente, seja deferida tutela antecipada para determinarse: a) o 

protesto da decisão judicial que fixou os alimentos, nos termos do art. 528, 

§ 1º no NCPC (Lei 13.105/2015), promovendo assim a negativação do 

executado até que este proceda o integral pagamento; b) a penhora dos 

valores devidos, nos termos do artigo 528, § 8º do NCPC, através dos 

sistemas BACEN-JUD e RENAJUD. III) a citação do executado no endereço 

indicado no preâmbulo da presente peça inicial, para que pague o débito 

acima discriminado, acrescido de juros e correção monetária, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo valor total soma R$ 11.761,25 (onze mil, setecentos 

e sessenta e um reais e vinte centavos), sob pena de multa de 10% e 

constrição patrimonial. Dá-se à causa o valor de R$ 11.761,25 (onze mil, 

setecentos e sessenta e um reais e vinte centavos). Termos em que, Pede 

e espera deferimento. Jauru/MT, 14 de setembro de 2017 Daniel Luiz dos 

Santos Promotor de Justiça.

Despacho/Decisão: Vistos.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO propôs de Ação de Execução de Alimentos em favor dos 

menores LUIZ FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS e GABRIEL DE OLIVEIRA 
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SANTOS, representado por sua genitora ELIZABETH MACEDO DE 

OLIVEIRA VIEIRA em face de CLEIBIS DE OLIVEIRA SANTOS.Foram 

implementadas várias diligências com o escopo de citar o requerido, porém 

todos infrutíferas.O Presentante do Ministério Público pedido a de citação 

por edital(pág. 171).Pois bem.Diante das infrutíferas tentativas de citação 

do requerido, DEFIRO o pedido da parte exequente.Cite-se o requerido 

CLEIBIS DE OLIVEIRA SANTOS, por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, 

conforme art. 256, II, do CPC, observando o disposto no artigo 257, do 

mesmo diploma legal. Proceda-se ao protesto via sistema 

SERASAJUD.Decorrido o prazo da citação, volte-me para deliberar.

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, Thiago Silvestre Perrut, 

digitei.

Jauru, 05 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7550 Nr: 2405-12.2005.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEDRO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judicial Substituto, lotado na Vara Única da Comarca 

de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, 

em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 701, 

XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado.

CONSIDERANDO o inteiro teor da decisão de fls. 248 dos autos, bem como 

a certidão de fls. 250 dos autos, IMPULSIONO os presentes autos, a fim 

de:

1. INTIMAR a parte autora, através de seus advogados para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, promovam o andamento do feito requerendo o que 

entender pertinente.

Jauru, 5 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judicial Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 9279 Nr: 281-85.2007.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Moreira Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de habilitação do herdeiro JOSÉ 

LOURENÇO DO CARMO e, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a 

dívida pelo devedor.Transitada em julgado, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores, nos seguintes termos:a)Honorários 

Sucumbenciais (fls. 179):a1) 50% em favor do advogado Marcos da Silva 

Borges (fls. 10);a2) 50% em favor do advogado James Rogério Baptista 

(fls. 10);b)Valor Principal (fls. 199):b1) Em favor do herdeiro habilitado 

JOSÉ LOURENÇO DO CARMO, devendo este, no prazo de 05 (cinco) dias, 

fornecer os dados para depósito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. À secretaria, para providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11811 Nr: 110-60.2009.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Jesus de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MESSIAS JESUS DE SOUZA, 

Filiação: Valerio Gomes da Silva e Nailde Maria de Jesus, data de 

nascimento: 19/08/1969, brasileiro(a), natural de Mairi-BA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de MANOEL MESSIAS JESUS DE SOUZA pela 

suposta prática do delito descrito no art. 155, caput, do CP. O Parquet se 

manifestou pela prescrição em perspectiva (fls. 83/83-v). DECIDO O 

suposto crime em testilha (art. 155, caput, do CP) ostenta, pena máxima de 

04 (quatro) anos de reclusão, vejamos: Art. 155 - Subtrair, para si ou para 

outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

Negritei Atento ao comando do artigo 109, inciso IV do Código Penal, 

tomando como base a pena máxima em abstrato para o delito, verifica-se 

que o lapso prescricional no caso em testilha é de 08 (oito) anos. No 

entanto, como bem ponderado pelo Presentante do Ministério Público, 

diante da análise do caso concreto em cotejo com a pena mínima 

estabelecida no preceito secundário do tipo penal, tem-se que, na hipótese 

de condenação, a pena em concreto não ultrapassaria o patamar de 

02(dois) anos. Assim, observando-se o art. 109, V, do CP, afere-se que a 

prescrição será estabelecida em 04 (quatro) anos. Nesse diapasão, 

considerando que o delito teria ocorrido na data de 19/09/2008 (fls. 06), 

que o recebimento da denúncia ocorreu em 27/10/2009 (fls. 56) e que a 

suspensão do feito ocorreu em 25/10/2010 (fls. 88), evidencia-se que 

entre a data do recebimento da denúncia, subtraindo o período de 

suspensão do feito (quatro anos), até a presente data 07/10/2019, já 

transcorreram mais de 05 (anos) anos e 10 (dez) meses. Portanto, 

necessário o reconhecimento da prescrição, não se fazendo necessário o 

prosseguimento do feito. DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MANOEL MESSIAS JESUS DE SOUZA ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, o 

que faço com fulcro no artigo 109, inciso V, c/c art. 107, inciso IV, ambos 

do Código Penal. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karolayne Evelin 

Ferreira, digitei.

Jauru, 05 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 11943 Nr: 240-50.2009.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual - PGE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticionios Mil Lac, MARIA ROSA RESENDE, 

EVERALDO PEREIRA RESENDE, SINVAL ROSA DA CUNHA, Mara Castilho 

Coelho, Manoel Donilio dos Santos, Silvério da Silva, Silvério da Silva, 

GEDEON MARTINS DA ROCHA, Edzard Dias Marotzke

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, Edson Baldoino Junior - 

OAB:SP/0162589, ELSINO DE FREITAS PRIMO - OAB:17822/O, Nelceli 

Cristina Rodrigues Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 (...) Portanto, não demonstrada a ocorrência do fenômeno da decadência. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, resolvendo o mérito, JULGO 

IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade (fls. 385/388), nos 

termos do art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, determino o 

prosseguimento da execução. Sem custas ou honorários . Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12785 Nr: 1084-97.2009.811.0047

 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): Juan Carlos Rollando Cortez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUAN CARLOS ROLLANDO CORTEZ, Rg: 

8187487, Filiação: Margada Quispe Cortez e João Rollano Jara, data de 

nascimento: 09/04/1987, brasileiro(a), natural de Santa Cruz de La 

Sierra-BO, casado(a), funeleiro. 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: Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de JUAN CARLOS ROLLANDO CORTES pela 

suposta prática dos delitos descritos nos arts. 303, parágrafo único, e 

306, ambos do CTB. O Parquet se manifestou pela prescrição em 

perspectiva (fls. 107/107-v). DECIDO Os supostos crimes em testilha (arts. 

303, parágrafo único, e 306, ambos do CTB) ostentam penas máximas de 

02 (dois)[com causa de aumento de pena] e 03 (três) anos de detenção, 

respectivamente, vejamos: Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na 

direção de veículo automotor: Penas - detenção, de seis meses a dois 

anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 

para dirigir veículo automotor. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 

(um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1o do art. 

302. Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância 

psicoativa que determine dependência: Penas - detenção, de seis meses a 

três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para dirigir veículo automotor. Negritei Atento ao comando do 

artigo 109, inciso IV do Código Penal, tomando como base a pena máxima 

em abstrato para os delitos, verifica-se que o lapso prescricional no caso 

em testilha é de 08 (oito) anos. No entanto, como bem ponderado pelo 

Presentante do Ministério Público, diante da análise do caso concreto em 

cotejo com a pena mínima estabelecida no preceito secundário dos tipos 

penais, tem-se que, na hipótese de condenação, a pena em concreto não 

ultrapassaria o patamar de 02(dois) anos para cada delito. Assim, 

observando-se o art. 109, V, do CP, afere-se que a prescrição será 

estabelecida em 04 (quatro) anos. Nesse diapasão, considerando que o 

delito teria ocorrido na data de 17 de setembro de 2009 (fls. 28), que o 

recebimento da denúncia ocorreu em 13/07/2010 (fls. 56) e que a 

suspensão do feito ocorreu em 12/09/2013 (fls. 104), evidencia-se que 

entre a data do recebimento da denúncia, subtraindo o período de 

suspensão do feito (quatro anos), até a presente data 07/10/2019, já 

transcorreram mais de 05(cinco) anos e 02(dois) meses. Portanto, 

necessário o reconhecimento da prescrição, não se fazendo necessário o 

prosseguimento do feito. DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JUAN CARLOS ROLLANDO CORTES ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, o 

que faço com fulcro no artigo 109, inciso V, c/c art. 107, inciso IV, ambos 

do Código Penal. Em relação à fiança recolhida (fls. 26;76), proceda-se 

nos termos do art. 337 do CPP. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karolayne Evelin 

Ferreira, digitei.

Jauru, 05 de fevereiro de 2020

Joylis Soares Gestor Judiciário Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30752 Nr: 587-78.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uemerson Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão-> Homologação

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por UEMERSON 

ALVES FERREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Verifica-se que o exequente apresentou os cálculos da execução (fl.08), 

pugnando pela citação da parte executada.

O Juízo recebeu a inicial e determinou a citação do executado (fl.19).

O executado foi devidamente citado, concordando com os valores 

apresentados pelo exequente e pugnando pela retenção das certidões 

para evitar pagamento em duplicidade (fls. 102/104).

 Neste diapasão, a homologação do valor executado é a medida 

adequada.

DISPOSITIVO

Desta forma, HOMOLOGO os valores apresentados pela parte exequente 

à fl. 08, determinando as seguidas medidas:

a) Encaminhe-se o expediente homologado ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar do Tribunal de Justiça para cálculo das DEDUÇÕES e 

ATUALIZAÇÕES; nos termos do Provimento n° 11/2017-CM, mormente art. 

3°, §5°, do Provimento.

 b) Em seguida, EXPEÇA-SE o competente ofício requisitório; nos termos 

do art. 535, §3°, II, do CPC.

 c) Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, depositar a 

certidão(ões) do(s) título(s) executado(s) no Cartório da Secretaria deste 

Juízo; a qual será inutilizada após 05 (cinco) dias do trânsito em julgado 

deste processo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 54253 Nr: 1426-59.2019.811.0047

 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: Henrique da Rocha Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DE FREITAS 

ALVAREZ - OAB:8311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, INDEFIRO a tutela de urgência 

vindicada.PROMOVA-SE a vinculação do presente feito aos autos cód. 

30630.CITE-SE o embargado, na forma do art. 183, §1º, do CPC, para, em 

30 (trinta) dias, ofertar contestação, nos termos do art. 679 do 

CPC.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 44254 Nr: 1047-89.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivaldo Crisóstomo da Silva, Renivaldo 

Crisóstomo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu 

denúncia em face de REGIVALDO CRISÓSTOMO DA SILVA e RENIVALDO 

CRISÓSTOMO DA SILVA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 

147, do CP com implicações da Lei nº 11.340/2006.

Recebimento da denúncia na data de 22/10/2017 (ref: 17).

 Citação (ref: 34).

Resposta à acusação (ref: 35).

E os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Dispõe o artigo 397 do CPP, que 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.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, dessa forma, necessária maior 
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dilação probatória sobre os fatos.

Assim, não havendo preliminares ou documentos novos juntados aptos a 

ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino o 

prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de ABRIL de 2020, às 15h30min (horário de 

Cuiabá/MT).

Intime-se o acusado, seu (sua) patrono (a) e as testemunhas arroladas 

pela acusação e defesa, para comparecem à audiência supra designada 

e, em relação às testemunhas, advirta-as que o não comparecimento 

acarretará na condução coercitiva das faltantes.

 Anoto as TESTEMUNHAS ARROLADAS à pág. 3, ref: 35.

Em sendo o caso, depreque-se a oitiva das testemunhas que não residem 

nesta urbe, devendo ser observado o teor da Súmula 273 do STJ.

Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15361 Nr: 1175-22.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otília Patricio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e norma 2.17.4.7 

da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 

55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 6 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30345 Nr: 159-96.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e norma 2.17.4.7 

da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 

55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 6 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30824 Nr: 664-87.2012.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Cassimiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e norma 2.17.4.7 

da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 

55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 6 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31468 Nr: 236-71.2013.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelis Firmiano do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Ricardo Lucas Rosa - 

OAB:15896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Joylis Soares, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da Comarca de 

Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma da Lei, em 

cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e norma 2.17.4.7 

da CNGC], bem assim aos termos contidos nos Provimentos nº 52, 53, 54, 

55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, 

IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o(a) exequente intimado, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s), 

para que se manifeste acerca do(s) ofício(s) acostado(s) aos autos, da 

lavra da Coordenadoria de Execução Judicial (COREJ) do TRF da 1ª 

Região, o(s) qual(is) noticia(m) o efetivo pagamento da(s) Requisição(ões) 

de Pequeno Valor expedida(s);

2. Tendo em vista que, em consulta ao Sistema SISCONDJ, verifica-se que 

o valor constrito/depositado nos autos não encontra-se vinculado, seja 

expedido ofício à Conta Única, a fim de se proceda à vinculação, 

encaminhando-se, para tanto, os documentos necessários.

Jauru, 6 de fevereiro de 2020.

Joylis Soares

Gestor Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-08.2012.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA SALTO GRANDE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT15764-O (ADVOGADO(A))

RONALDO NOGUEIRA MACHADO OAB - MT5311/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI TELEFONE FIXO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Processo: 

8010011-08.2012.8.11.0047. REQUERENTE: AGROPECUARIA SALTO 

GRANDE LTDA - ME REQUERIDO: OI TELEFONE FIXO Vistos, etc. Cuida-se 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por AGROPECUÁRIA SALTO 

GRANDE – LTDA em face de OI TELEFONE FIXO – BRASIL TELECOM. 

Partes qualificadas no feito. Este Juízo, no ID 18025297, julgou extinta a 

execução, sem resolução do mérito, determinando: (a) expedição de 

certidão de crédito em favor da parte credora/exequente; e (b) baixa em 

eventual penhora/arresto efetivada nos autos. A parte executada, no ID 

18312350, apresenta dados bancários para o levantamento da quantia 

constrita. No ID 22385075 foi determinada a certificação quanto à 

existência de valores bloqueados no feito. Processo encaminhado à 

Central de Arquivamento (ID 24835413). No ID 26458674 a parte 

executada pugna pelo desarquivamento e vinculação dos valores 

penhorados. A certidão de ID 26511485 atesta que em 27/03/2014 foi 

realizado o bloqueio de R$ 35.620,00 (trinta e cinco mil e seiscentos e 

vinte reais) (ID 5375224), quantia que ainda encontra-se vinculado ao 

processo. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que em 27/03/2014 fora bloqueado, via 

BACENJUD, a quantia de 35.620,00 (trinta e cinco mil e seiscentos e vinte 

reais), em contas em nome da parte OI S.A.(ID 5375224). Destarte, à vista 

do determinado no ID 18025297 e 22385075, necessário o levantamento 

dos valores outrora constritos, uma vez que já se encontram devidamente 

vinculados, consoante o certificado no ID 26511485. DISPOSITIVO. Diante 

do exposto, determino: 1) Expeça-se alvará para levantamento do 

quantum vinculado ao feito, atualmente R$ 50.861,31 (cinquenta mil, 

oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), conforme 

espelho do SISCONDJ de ID 26512862. 2) Em seguida, retornem-se os 

autos ao arquivo, com as devidas baixas e anotações. Em tempo, anoto os 

dados bancários apresentados pela parte executada (ID 18312350). 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Às providências. 

Jauru/MT, 06 de fevereiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-18.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADIANE LARISSA DE ALPINO CARRIJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000046-18.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE JAURU Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Passo a análise do MÉRITO. O pedido da parte autora 

é improcedente. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, secretário de saúde e 

MUNICÍPIO DE JAURU/MT, em que pede para compeli-los a prestar serviço 

público essencial à saúde e à própria vida de ADIANE LARISSA DE 

ALPINO CARRIJO, a qual necessita da tratamentos, procedimentos, 

medicamentos, todo e qualquer insumo necessário para o 

restabelecimento da saúde da assistida. Consta no evento 14387000, 

parecer técnico realizado pelo NAT, (núcleo de apoio técnico), concluindo, 

tratar-se de caso eletivo. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem-estar. Assim, com fundamento 

no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão poderá 

sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Todavia as pretensões 

devem ser embasadas e vir acompanhadas de um conjunto probatório 

mínimo, analisando a narrativa fática descrita na exordial vislumbro que a 

requerente não trouxe aos autos provas necessárias, como, solicitação 

médica de nova cirurgia ou de qualquer outro procedimento a ser realizado 

com urgência/emergência. A autora não trouxe aos autos comprovante de 

requerimento administrativo, pedido de exame, cirurgias ou medicamento, 

ou qualquer elemento mínimo para corroborar com a argumentação 

exposta na exordial. Assim, por falta de informações técnica e afins, 

concluo que os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da 

Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-88.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE JAURU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO OAB - MT0014377A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADILSON VAZ GARCIA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 
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1000009-88.2018.8.11.0047. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE JAURU Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. No caso sub judice, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte. Passo a análise do MÉRITO. O pedido do autor é 

improcedente. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, secretário de saúde, em 

que pede para compeli-los a prestar serviço público essencial à saúde e à 

própria vida de ADILSON VAZ GARCIA, a qual necessita cirurgia no joelho 

esquerdo, bem como, todos os demais tratamentos e insumos necessários 

à recuperação da saúde do assistido. Pois bem. Insta mencionar que a 

saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo 

aquele proporcionar o suficiente para o seu bem-estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Todavia as pretensões 

devem ser embasadas e vir acompanhadas de um conjunto probatório 

mínimo, analisando a narrativa fática descrita na exordial vislumbro que o 

quadro clinico do autor foi alterado, conforme o disposto no documento 

(evento 12589065), pois, em 08/03/2016 o risco era vermelho/emergência, 

já em 18/01/2018 o risco é azul/atendimento eletivo, assim, considerando 

as alterações existentes no estado de saúde do autor a de se concluir 

que não há urgência/emergência, para a realização do procedimento 

solicitado, desse modo, deve o autor guardar o agendamento do SUS. 

DISPOSITIVO Posto isto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. 

Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria 3/2020-JUS6 de fevereiro de 2020

 O Doutor ALCINDO PERES DA ROSA–MMº. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Juscimeira, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que o servidor PAULO TELES PESSOA, matrícula 7807, 

designado Gestor Geral da Comarca de Juscimeira-MT, fora acometido de 

enfermidade que afetou sua visão (retinopatia diabética), conforme laudo 

médico apresentado, impossibilitando assim de exercer suas atividades 

normais, no período de 10 /02 à 29/04/2020.

RESOLVE:

DESIGNAR LUCAS MARTINS MAIA DE OLIVEIRA, matrícula nº 32890, 

Analista Judiciário PTJ, para exercer a função de Gestor Geral em 

Substituição Legal (PDA-FC), no período de 10/02 à 29/04/2020.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Juscimeira, 06 de Fevereiro de 2020.

 Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000390-59.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DECISÃO Processo: 1000390-59.2019.8.11.0048. AUTOR(A): 

NATALINA ALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1. Diante do acordão proferido pelo Egrégio TRF 1ª Região 

e dado a necessidade da juntada do requerimento administrativo pela parte 

autora, vejo por bem suspender o processo pelo prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias. 2. Decorrido o prazo, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a parte requerente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. 3. Após, voltem-me 

conclusos. 4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34035 Nr: 174-86.2017.811.0048

 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: JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE . - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 “(...) Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e reformo em 

parte a sentença impugnada, para julgar parcialmente procedentes os 

pedidos formulados para: a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito 

acostado em fls. (fls.102/103); b) determinar a imediata suspensão dos 

descontos realizados na folha de pagamento do autor, em razão da 

operação em questão; c) determinar ao banco requerido que promova o 

recálculo do valor depositado (R$ 424,90 e R$ 2.114,00), em 42 (quarenta 

e duas) parcelas, que deve ser convertida para modalidade de crédito 

pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, com 

incidência da taxa de juros remuneratórios de 1,70% a.m.; declarando, 

contudo, a prescrição da pretensão do autor quanto ao recebimento das 

quantias pagas, em período anterior a 26/01/2014; mantenho a sentença 

nos demais tópicos.(...)”Em Ref: 70 o executado juntos aos autos o cálculo 

e a guia de depósito judicial no valor de R$ 11.974,40 (onze mil reais, 

novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), valor este 

correspondente ao dano moral e honorários, conforme ficou determinado 

na r. decisão.A parte exequente em Ref: 88 requereu a intimação do 

executado promova o recálculo do valor depositado (R$ 424,90 

(quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) e R$ 2.114,00 

(dois mil, cento e quatorze reais)), em 42 (quarenta e duas) parcelas, nos 

termos do acórdão.A parte executada por sua vez em Ref: 94 juntou o 

recálculo, bem como o comprovante de pagamento no montante de R$ 

994,87 (novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete 

centavos).Foi o relatório. Fundamento. DECIDO.3. Assim, conforme 

documentos juntados nos autos restou demonstrado que o valor pago pela 
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parte executada é o devido, uma vez que o acordão declarou prescrito a 

pretensão da parte autora quanto ao recebimento das quantias já pagas, 

em período anterior a 26/01/2014, reformando assim o item “c” da 

sentença proferida por este Juízo, desta forma conforme fundamentação 

supra, homologando o recálculo apresentado pela parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38660 Nr: 2422-25.2017.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Diante da informação contida na certidão de Ref: 42 intime-se a parte 

requerente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de ARQUIVAMENTO do feito.

2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-16.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARA PAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO CARTA/MANDADO 

DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PROCESSO n. 

1000658-16.2019.8.11.0048 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: 

EDIMARA PAES DIAS Endereço: Rua E,, sem numero, Cajus, JUSCIMEIRA - 

MT - CEP: 78810-000 POLO PASSIVO: Nome: GAZIN INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Endereço: Avenida 

JK, S/N, CENTRO, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 DESTINATÁRIO: 

Senhor(a) REQUERENTE - EDIMARA PAES DIAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO abaixo designada. DADOS DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/11/2019 Hora: 15:30 , no endereço: RUA O, 220, 

CAJÚS, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 78810-000 ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. CUIABÁ, 24 de outubro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-40.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 31/10/2019 Hora: 15:45 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente 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. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-66.2020.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

CARMERINO NETO RAMOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA MENDES FRANCO OAB - MT26409/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 
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consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-05.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LENEN NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de liminar veiculado pela parte autora, 

alegando que fora surpreendido pela existência de apontamentos no 

SPC/SERASA, efetuados pela parte requerida, busca, assim o reclamante 

a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de, liminarmente, determinar 

a exclusão do seu nome do SPC/SERASA e, ao final, pela procedência do 

pedido em sua totalidade. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO. 2. A 

concessão de tutelas acautelatórias e antecipatórias em sede de Juizados 

Especiais deve ser, por certo, admitida, conforme exegese emanada do 

artigo 6.º da Lei 9.099/95, conclusão também editada no VII Encontro 

Nacional. No caso, não está presente um dos requisitos necessários para 

a antecipação da tutela pretendida. De efeito, para a concessão da medida 

imprescindível se faz a prova inequívoca que conduza à verossimilhança 

da alegação, o que se verifica nos autos, no que tange às informações 

trazidas pelos documentos colacionados. No entanto, com relação ao 

dano de difícil reparação, não ficou claramente demonstrado, uma vez que 

não há como saber que a restrição tenha sido indevida, devendo assim 

esperar o desfecho da presente ação, para que possa haver a 

comprovação das alegações feitas pelo autor. Em matéria de defesa do 

consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com 

previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo 

sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tenho 

que a concessão da presente medida, não merece guarida, uma vez que 

não ficou claramente demonstrados os requisitos ensejadores da 

concessão da referida liminar. 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido 

liminar, contido na inicial, por entender não estarem presentes os 

requisitos ensejadores da concessão do referido pedido. 4. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação. 5. Cite-se a parte ré, constando do 

chamamento judicial as advertências legais da revelia. 6. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-88.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO NUNES 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS para 

comparecer a audiência Tipo: Conciliação juizado Sala: J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 21/01/2020 Hora: 16:45 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Requerente 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. 

Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestor(a) Judiciário(a)-Autorizado 

art. 971/CNGC

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000329-15.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V. M. S. P. (REQUERENTE)

 

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 o Requerente para que 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o teor da Carta Precatória, 

devolvida pelo Juízo Deprecado, requerendo o que de direito. 

MARCELÂNDIA, 6 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):

 Cod. Proc.: 71463 Nr: 379-29.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70423 Nr: 1462-17.2016.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ INVITTI, INVITTI & PIZZATTO 

LTDA, DIOGO JORGE INVITTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriella Beth Invitti - 

OAB:24057

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73041 Nr: 1256-66.2017.811.0109

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ INVITTI, MARIZETE DE MATTOS 

INVITTI, INVITTI & PIZZATTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-90.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR GENEROSO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENJAMIM AFINOVICZ (REQUERIDO)

ANELIOMAR TEODORO MENDES (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação da advogada para tomar 

conhecimento do teor da certidão do Oficial e atualizar o endereço no 

prazo de 5(cinco) dias.

Intimação 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)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 04 de maio de 2020 às 

13:30 horas.

Intimação 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)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 04 de maio de 2020 às 

13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-34.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

HANAUER SUPERMERCADO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE BORIN NAVARRO OAB - MT21951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PAULO KILIAN DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação da advogada para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 04 de maio de 2020 às 

13:50 horas.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010044-64.2016.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ARLINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO NOBRES DA SILVA OAB - MT5327-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010044-64.2016.8.11.0109 REQUERENTE: PAULO ARLINDO REQUERIDO: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Tendo em vista que foi encontrado um valor inicial 

(saldo capital inicial) de R$ 17.985,04 na conta judicial vinculada a este 

processo e considerando que já foi expedido alvará para transferência do 

valor de R$ 12.665,36 para a conta do requerente, que ainda está sendo 

processado no SisconDJ, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

05 dias, manifeste sobre a origem e destinação deste valor sobressalente, 

considerando que o Banco Itaú depositou o valor de R$ 12.665,36 e não 

há nos autos comprovação de outro depósito. Após, voltem os autos 

conclusos para que se dê integral cumprimento à decisão anterior. 

Marcelândia, 03 de julho de 2017. Rafael Siman Carvalho Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-49.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CARDOSO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação dos advogados para comparecerem 

a audiência de conciliação designada para o dia 04 de maio de 2020 às 

14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-25.2015.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO AMARANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Estevan Mizzani Schneider Contini OAB - MT0013894A (ADVOGADO(A))

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO VIRGINIO SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação dos advogados para comparecerem 

a audiência de conciliação designada para o dia 04 de maio de 2020 às 

14:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-64.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESQUADRIAS BITREL LTDA. - ME (REQUERIDO)

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 04 de maio de 2020 às 

14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-46.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEGISLEIA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT22513/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE MARCELANDIA-MT (REQUERIDO)
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CERTIFICO, que procedo a intimação da advogada para comparecer a 

audiência de conciliação designada para o dia 11 de maio de 2020 às 

13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-87.2014.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO ALVES OAB - MT15508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ANTONIO GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que procedo a intimação do advogado para tomar 

conhecimento do recurso inominado e querendo responder no prazo legal.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 1455-87.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE QUEIROZ DELPHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Tendo em vista que o executado deixou transcorrer in albis o prazo para 

impugnação ao cumprimento de sentença, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente.

No mais, defiro o petitório retro, proceda-se com a transferência do valor 

referente aos honorários sucumbenciais, conforme solicitado pela 

causídica. Para tanto, expeça-se o respectivo alvará.

Quanto ao valor principal, aguarde-se a vinda do precatório.

Cumpra-se.

De Guarantã do Norte para Matupá, 05 de fevereiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 55813 Nr: 74-10.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Augusto Giraldi Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 74-10.2015.811.0111

Código Apolo: 55813

SENTENÇA

Conforme se depreende dos autos, o executado efetuou o pagamento da 

dívida.

 Preceitua o art. 924, inciso II, e 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.”

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 924, inciso II c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Diante do pagamento, determino a baixa da penhora realizada nos autos, 

expedindo-se o respectivo alvará em nome do Estado de Mato Grosso, 

com urgência.

No mais, proceda-se com a transferência dos valores, conforme 

requisitado pelo causídico.

Intime-se.

 Após a transferência dos valores, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.

De Guarantã do Norte para Matupá, 05 de fevereiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69453 Nr: 2449-13.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21061/O, Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira - 

OAB:

 INTIMO o executado, por intermédio do seu advogado, acerca da 

audiência designada para o dia 05/05/2020 às 13:30h, que realizar-se-á 

no Edifício deste Fórum da Comarca de Matupá, no endereço Av. Hermínio 

Ometto N° 321, Bairro: Zr-001 - Cidade: Matupá-MT - Telefone: (66) 

3595-1752.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32601 Nr: 1621-95.2009.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDEL BARROZO DA CONCEIÇÃO, AMADEUS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE VACARIO 

DOS SANTOS - OAB:19404/O

 INTIMO o(s) réu(s), por intermédio do seu advogado, acerca da audiência 

designada para o dia 20/03/2020 às 14:30h, perante o Juízo da Primeira 

Vara Criminal de Sinop/MT (Carta Precatória Código 363525).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68204 Nr: 1734-68.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo n. 1734-68.2017.811.0111

Código Apolo: 68204

SENTENÇA

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme acordado entre as partes. Custas pelo 

requerido.

Intimem-se.

Após as anotações de praxe, arquive-se.

De Guarantã do Norte para Matupá, 05 de fevereiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68205 Nr: 1735-53.2017.811.0111
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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: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo n. 1735-53.2017.811.0111

Código Apolo: 68205

DECISÃO

A parte executada efetuou o depósito judicial de R$ 1.290,51 em 

09.10.2018 e de R$ 16.795,62 em 15.07.2019.

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos em favor da 

parte exequente, na conta informada pela causídica. Para tanto, 

expeça-se o respectivo alvará.

Após, intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado, 

em 15 (quinze) dias, da diferença de valores que entende devida. Em 

seguida, intime-se o executado para efetuar o pagamento em 15 (quinze) 

dias.

Permanecendo a divergência, efetue-se o cálculo judicial dos valores 

remanescentes, intimem-se as partes para manifestação e voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

De Guarantã do Norte para Matupá, 05 de fevereiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 1762-36.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo n. 1762-36.2017.811.0111

Código Apolo: 68252

DECISÃO

A parte executada efetuou o depósito judicial de R$ 1.854,87 em 

14.09.2018 e de R$ 17.575,53 em 15.07.2019.

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos em favor da 

parte exequente, na conta informada pela causídica. Para tanto, 

expeça-se o respectivo alvará.

Após, intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado, 

em 15 (quinze) dias, da diferença de valores que entende devida. Em 

seguida, intime-se o executado para efetuar o pagamento em 15 (quinze) 

dias.

Permanecendo a divergência, efetue-se o cálculo judicial dos valores 

remanescentes, intimem-se as partes para manifestação e voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

De Guarantã do Norte para Matupá, 05 de fevereiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68253 Nr: 1763-21.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Custodio Ramos Netto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU-BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB-MT 14.992 A

 Processo n. 1763-21.2017.811.0111

Código Apolo: 68253

SENTENÇA

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes.

Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil.

Com a realização do depósito judicial, expeça-se alvará para levantamento 

dos valores, em conta a ser indicada pela parte autora.

Honorários advocatícios conforme acordado entre as partes. Sem 

condenação em custas remanescentes (art. 90, § 3º, do CPC). Despesas 

processuais divididas igualmente entre as partes. Suspensa a exigibilidade 

com relação ao autor em razão da gratuidade.

Intimem-se.

Após o levantamento dos valores, com as anotações de praxe, 

arquive-se.

De Guarantã do Norte para Matupá, 05 de fevereiro de 2020.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 53662 Nr: 33-77.2014.811.0111

 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. A. PETINI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:MT 14432/O

 Processo nº 33-77.2014.811.0111 (Código 53662)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

 Executado: D.A Petini e Cia Ltda- Me

Vistos.

Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (Fl. 33), nomeio em substituição 

o advogado Dr. Igor Neves de Carvalho para patrocinar os interesses do 

executado D.A Petini e Cia Ltda- Me, cujos honorários serão 

proporcionalmente arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

Exclua-se, imediatamente, do cadastro Apolo, os demais advogados 

nomeados que declinaram do múnus, a fim de que não sejam mais 

intimados dos atos processuais inerentes a esta demanda.

Cumpra-se.

Matupá (MT), 09 de Janeiro de 2020.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Em substituição legal

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 10525 Nr: 416-22.2005.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338, Jaqueline Marques Toro Araujo - 

OAB:37312 -DF, Nadja Barros Martins - OAB:MT - 21.491/O

 Considerando que o trânsito em julgado da sentença de folhas 145, defiro 

o petitório de folhas 176-177.

Proceda-se com a retirada da restrição dos veículos às folhas 146.

Após, inexistindo requerimentos, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14334 Nr: 712-73.2007.811.0030
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maurício Borges da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287/-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057

 Ante o teor das manifestações de folhas 245-251 e folhas 252-261, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

sobre o pagamento do parcelamento, do débito, o desbloqueio dos 

veículos às folhas 197 e a baixa do protesto.

 Com a manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68130 Nr: 32-05.2018.811.0030

 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: Evarista Joaquina do Bonfim Gusmão

 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. 32-05.2018.811.0030

Código Apolo: 68130

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 46904 Nr: 1958-60.2014.811.0030

 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: Marcio José da Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1958-60.2014.811.0030

Código Apolo: 46904

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58782 Nr: 3202-53.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zilda Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3202-53.2016.811.0030

Código Apolo: 58782

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 59756 Nr: 3673-69.2016.811.0030

 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: Gumercindo Cardozo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3673-69.2016.811.0030

Código Apolo: 59756

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62461 Nr: 701-92.2017.811.0030

 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: Bertina Pereira de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 701-92.2017.811.0030

Código Apolo: 62461

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 1265-71.2017.811.0030

 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: Ivo Friedrich

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1265-71.2017.811.0030

Código Apolo: 63586

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann
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 Cod. Proc.: 64231 Nr: 1540-20.2017.811.0030

 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: Gercina Martins da Silva

 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. 1540-20.2017.811.0030

Código Apolo: 64231

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64841 Nr: 1799-15.2017.811.0030

 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: Geralda de Oliveira Ferreira

 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:

 Processo n. 1799-15.2017.811.0030

Código Apolo: 64841

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 68475 Nr: 214-88.2018.811.0030

 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: Brasilina do Espirito Santo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 214-88.2018.811.0030

Código Apolo: 68475

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70607 Nr: 1136-32.2018.811.0030

 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: Atílio Bruno de Almeida

 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. 1136-32.2018.811.0030

Código Apolo: 70607

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70619 Nr: 1140-69.2018.811.0030

 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: Nirce Correa Barros de Almeida

 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. 1140-69.2018.811.0030

Código Apolo: 70619

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71381 Nr: 1394-42.2018.811.0030

 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: Idelma Gomes de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:16006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1394-42.2018.811.0030

Código Apolo: 71381

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71712 Nr: 1491-42.2018.811.0030

 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: Julio Carlos da Silva

 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:

 Processo n. 1491-42.2018.811.0030

Código Apolo: 71712

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, 
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tendo em vista a urgência que o caso requer.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71765 Nr: 1509-63.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson dos Santos Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 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 Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri 

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 72573 Nr: 1866-43.2018.811.0030

 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: Laudelino Corrêa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 1866-43.2018.811.0030

Código Apolo: 72573

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 73575 Nr: 2273-49.2018.811.0030

 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: Jovelino Zanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2273-49.2018.811.0030

Código Apolo: 73575

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 74831 Nr: 2913-52.2018.811.0030

 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: Manoel Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2913-52.2018.811.0030

Código Apolo: 74831

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45214 Nr: 1088-15.2014.811.0030

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emanuele de Mattos Motta Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133, 

Vinícius Pereira Müller - OAB:MT0018308O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, bem como em 

cumprimento ao artigo 431 da CNGC, impulsiono este feito para que seja 

intimado o advogado que se encontra com carga dos autos para que 

proceda sua devolução em cartório, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade 

do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62981 Nr: 996-32.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Alberto Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 996-32.2017.811.0030

Código Apolo: 62981

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 Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63115 Nr: 1044-88.2017.811.0030

 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: Leonora Ana de França e Silva

 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. 1044-88.2017.811.0030

Código Apolo: 63115

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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66347 Nr: 2475-60.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira da Silva..

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 2475-60.2017.811.0030

Código Apolo: 66347

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.: 75085 Nr: 3038-20.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keverson de Almeida Santo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 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.: 75933 Nr: 3372-54.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rogério da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-30.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO (REQUERENTE)

FELIPE SFREDO DALMOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA TONDORF NASCIMENTO OAB - MT23266-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 18/03/2020, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-62.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

decisão que concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, às 12:45 horas, advertindo que o não 

comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-56.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

decisão que concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-71.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

decisão que concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, 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: 1000596-30.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOZENILDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT19773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

decisão que concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, às 13:30 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: 1000664-77.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CUNHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE BUSSOLARO OAB - MT0015051A (ADVOGADO(A))

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

decisão que concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-65.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

decisão que concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, às 14:00 horas, advertindo que o não 

comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, nos 

termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-48.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DE JESUS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

decisão que concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, às 14:15 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: 1000656-03.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT12006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

decisão que concedeu a liminar, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/03/2020, às 14:30 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000736-64.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 14:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-38.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IZALINO L. NOGUEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CERINO LORENZETTI OAB - PR39974 (ADVOGADO(A))

MARCIO LUIZ BLAZIUS OAB - PR0031478A (ADVOGADO(A))

FABIANA CHINA LORENZETTI OAB - PR69752 (ADVOGADO(A))

LUANA LORA BLAZIUS OAB - PR70740 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2019, às 12:45 horas, advertindo 

que o não comparecimento do promovente, importará em extinção do feito, 

nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-66.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL ARRUDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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 NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000516-66.2019.8.11.0030. REQUERENTE: LEONEL ARRUDA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fossem juntados aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. Mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

proposta por LEONEL ARRUDA DO NASCIMENTO em face da TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte requerente que não realizou 

qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve seu nome 

negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma não 

possuir dois débitos legítimos a ponto de justificar restrição no importe de 

R$ 85,47 (oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), data da 

inclusão em 12/07/2018, contrato n. 0303379002, e R$ 114,89 (cento e 

quatorze reais e oitenta e nove centavos), data da inclusão em 

25/10/2018, contrato n. 0248616475. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, afirma que a autora habilitou as linhas telefônicas nº (65) 

99942-7169 e ( 65) 99961-35391, o que ocasionou a emissão de faturas 

mensais. Alega que a autora deixou de efetuar o pagamento de faturas 

referente aos meses de abril a junho de 2018 e junho de 2017, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. Pois 

bem. A reclamada apresentou com a contesta: Termos de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contratos de Permanência por Beneficio e 

documentos pessoais (Id 25638502, Id 25638503, Id 25638504, Id 

25638505, Id 25638509 e Id 25638511), com a assinatura que alega 

pertencer à parte autora. Em detido exame, e em consonância com a 

impugnação acostada aos autos (Id 25665747), verifica-se visivelmente 

divergência na semelhança das assinaturas se comparadas ao 

documento de identidade, procuração, declaração e termo de audiência de 

conciliação. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 
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declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe. De outro 

norte, verifico que o Reclamante cumulativamente requer a condenação de 

indenização por danos morais, sob o fundamento de que seu nome foi 

indevidamente inserido no cadastro de proteção ao crédito. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23519946, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. Dispositivo. Pelo exposto, OPINO por 

afastar as preliminares suscitadas, e no MÉRITO pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos, ora 

discutidos, nos valores de R$ 85,47 (oitenta e cinco reais e quarenta e 

sete centavos), e R$ 114,89 (cento e quatorze reais e oitenta e nove 

centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, retirar o nome 

do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao débito do presente 

feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se 

correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de 

mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior 

Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários advocatícios, em razão do 

disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o prazo e não comprovado o 

cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE a parte exequente para 

apresentar planilha de débito atualizada, já acrescida da multa de 10% 

(dez por cento) prevista no art. 523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, 

I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido o cumprimento de sentença em 

quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem 

prejuízo do desarquivamento a pedido da parte interessada. Publicada no 

Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o 

presente projeto de sentença ao M.M. Juíz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE 

PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-37.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

KETILI RAIANE JESUS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 23/10/2019, às 13:30 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: 1000505-37.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

KETILI RAIANE JESUS DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000505-37.2019.8.11.0030. REQUERENTE: KETILI RAIANE JESUS DO 

AMARAL REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por KETILI RAIANE JESUS DO AMARAL em face de BANCO BRADESCO 

S/A. Em síntese, alega a parte autora que não reconhece referido 

apontamento e não não solicitou a contratação do de serviço ou produto 

com a reclamada. Afirma que a assinatura do contrato, anexo na contesta, 

não pertence a mesma. Por outro lado, a reclamada afirma a existência da 

relação jurídica entre as partes. Entretanto, em análise a cópia do contrato 

(Id 25611147 e Id 25611149), acostados a contesta, apontam indícios de 

semelhança à assinatura da reclamante, o que demonstra a necessidade 

de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura da 

parte autora. A competência do juízo é um dos pressupostos processuais, 

a ser observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 
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competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino por declarar a 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. 

Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. DIEGO 

HARTMANN Juíz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-74.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DERMIRO FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria da audiência de 

conciliação designada para o dia 14/08/2019, 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: 1000412-74.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DERMIRO FERREIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000412-74.2019.8.11.0030. REQUERENTE: DERMIRO FERREIRA DE 

SANTANA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante Original de 

Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré 

pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de 

comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por DERMIRO FERREIRA DE SANTANA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela demandada, 

uma vez que afirma desconhecer débito legítimo a ponto de justificar 

restrição no importe de R$ 7,98 (sete reais e noventa e oito centavos), 

data da inclusão em 01/12/2016, contrato: 0001227123201611. Em suma, 

a reclamada, em sua peça de defesa, afirma que os débitos alegados 

desconhecidos pela parte demandante são pendências financeiras 

referentes à UC cadastrada sob o nº 1227123-5, situada na ESTRADA 

RURAL S/N LUZ PARA TODOS, BAIRRO: DISTRITO ARRUDA, NOBRES/MT, 

do qual o autor é titular. Esclarece que houve a solicitação de religação de 

energia em outubro/2017, quando então foram gerados consumo da 

mesma, porém, a parte autora não quitou com as faturas devidas pela 

prestação dos serviços, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e 

o cadastro no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das 

inadimplências da parte Autora ocasionaram as inscrições de seu nome 

nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e por assim, 

afirma não ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para 

que o suposto dano ocorresse. Pugna pela improcedência da presente 

demanda. Pois bem. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Destarte, a parte ré não 

trouxe aos autos elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil que prove a existência de relação contratual entre as 

partes ou a exigibilidade da dívida, significando dizer que o mesmo não 

logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito da demandante, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, 

do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. Analisando as provas produzidas pela 

requerida, impende anotar que o uso de tela sistêmica é documento 

produzido de forma unilateral não considerado como meio efetivo de 

prova, consoante recente entendimento sedimentado da Turma Recursal 

Única do TJMT, conforme vemos: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 

CONTRATO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS 

UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR 

PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. 2. As telas e faturas juntadas em 

contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a 

origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser 

admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de 

prova. 3. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do 

contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de 

provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno. 4. A 

inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao 

crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, 

uma vez que se trata de dano moral in re ipsa. 5. O valor da indenização 

por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. 6. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  7 .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( R I : 

0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 
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independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Verifico a parte Reclamante possui outra anotação junto ao SPC/SERASA 

(ID nº 21436962), no entanto, é superveniente à discutida na presente 

reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do 

STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de outro 

apontamento posterior, como no presente caso, são levados em 

consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Por fim, quanto ao pedido contraposto, 

este não deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da 

Requerente em favor da Requerida. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminarmente suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 7,98 (sete reais e 

noventa e oito centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, 

retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 

(quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do art. 

1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da parte 

interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juíz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

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: 1000542-64.2019.8.11.0030
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Processo: 

1000542-64.2019.8.11.0030. REQUERENTE: FERNANDA MARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. I – Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. No caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a 

parte autora ao pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos 

documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. - Do Comprovante 

Original de Negativação. Importante asseverar, ainda preliminarmente, que 

a Ré pleiteou que fosse juntado aos autos o comprovante original da 

negativação questionada. OPINO pelo indeferimento do aludido pedido, por 

entender como válido o extrato apresentado à inicial, e, ainda, por 

entender que eventual contraprova da negativação, deveria ser 

apresentada pela própria Ré, em obediência à distribuição do ônus da 

prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. - Da Ausência de Juntada de 

comprovante de Residência da Parte Autora. No que diz respeito à 

preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensável, 

tal pedido não merece acolhimento, uma vez que o comprovante de 

endereço não é documento indispensável ao julgamento da controvérsia 

trazida ao conhecimento desse juízo. Sendo necessária apenas a simples 

indicação da residência, conforme preceitua o art. 319, II, do Novo Código 

de Processo Civil. II – Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS proposta por 

FERNANDA MARIA DE SOUZA em face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em 

síntese, afirma a parte requerente que não realizou qualquer contrato junto 

a parte requerida, contudo, teve seu nome negativado indevidamente pela 

demandada, uma vez que afirma não possuir débitos legítimos a ponto de 

justificar duas restrições no importe de R$ 91,57 (noventa e um reais e 

cinquenta e sete centavos), data da inclusão em 25/02/2018, contrato n. 

0313917011, e R$ 90,79 (noventa reais e setenta e nove centavos), data 

da inclusão em 06/03/2018, contrato n. 0306719891. Em suma, a 

reclamada, em sua peça de defesa, noticia que a parte autora habilitou a 

linha telefônica nº (66) 99681-7643, no Plano Vivo Controle, o que 

ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno 

da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte Autora 

ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido qualquer ato 

ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano ocorresse. 

Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 
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Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23787024, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 

pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Quanto à alegação de ausência de notificação prévia, 

a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do seu 

nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e não do 

credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante entendimento 

sumular n. 359 do STJ. Por fim, quanto ao pedido de comunicação ao 

Tribunal de Ética da OAB/MT, Corregedoria-Geral da Justiça e ao Ministério 

Público - MT registro que a própria parte pode providenciar o respectivo 

pedido diretamente, razão pelo qual indefiro. III – Dispositivo. Ante o 

exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, objetos da lide, nos importes de R$ 91,57 (noventa 

e um reais e cinquenta e sete centavos), e R$ 90,79 (noventa reais e 

setenta e nove centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 10 dias, 

retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao 

débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerida de litigância 

de má-fé e contraposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas 

e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

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: 

1000539-12.2019.8.11.0030. REQUERENTE: BENILTON DONATO OJEDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminares. - Da Justiça Gratuita. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No 

caso em tela, indeferido o presente pedido, posto que a parte autora ao 

pleitear a gratuidade da justiça não trouxe aos autos documentos que 

comprovassem a sua hipossuficiência. - Da Audiência de Instrução e 

Julgamento. Pugna a reclamada, em sede de preliminar, a designação da 

Audiência de Instrução e Julgamento, com o depoimento pessoal da Parte 

Autora, em razão de haver indícios de que a presente demanda seja mais 

um dos inúmeros processos da grande enxurrada de demandas que vem 

sendo distribuídas abarrotando o poder judiciário, fundados em falsidade, 

fraude e captação ilícita de clientes, conforme reportagem exibida no 

Fantástico em dezembro/2018 e jornal local. Ademais, a empresa ré não 

demonstrou a necessidade real de que seja necessário depoimento 

pessoal da parte autora, não foi demonstrado indícios das alegações da 

parte requerida de que seja uma demanda eventual, assim indefiro a 

audiência de instrução e julgamento, posto que, não comprovado quais as 

provas orais necessárias ao julgamento do feito. Afasto a preliminar 

suscitada. - Do Comprovante Original de Negativação. Importante 

asseverar, ainda preliminarmente, que a Ré pleiteou que fosse juntado aos 

autos o comprovante original da negativação questionada. OPINO pelo 

indeferimento do aludido pedido, por entender como válido o extrato 

apresentado à inicial, e, ainda, por entender que eventual contraprova da 

negativação, deveria ser apresentada pela própria Ré, em obediência à 

distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, II do CPC/15. II – 

Mérito. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS proposta por BENILTON DONATO OJEDA em 

face de TELEFONICA BRASIL S/A. Em síntese, afirma a parte requerente 

que não realizou qualquer contrato junto a parte requerida, contudo, teve 

seu nome negativado indevidamente pela demandada, uma vez que afirma 

não possuir débito legítimo a ponto de justificar restrição no importe de R$ 

122,13 (cento e vinte e dois reais e treze centavos), data da inclusão em 

20/01/2017, contrato n. 0226032386. Em suma, a reclamada, em sua peça 

de defesa, noticia que a parte autora habilitou a linha telefônica nº (66) 

99619-3836, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro 

no sistema interno da Ré. Aduz que em razão das inadimplências da parte 

Autora ocasionaram as inscrições de seu nome nos bancos de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, e por assim, afirma não ter cometido 

qualquer ato ilícito, tampouco teria concorrido para que o suposto dano 

ocorresse. Pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Destarte, a parte ré não trouxe aos autos elementos de 

prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil que prove a existência 

de relação contratual entre as partes ou a exigibilidade da dívida, 

significando dizer que o mesmo não logrou êxito em demonstrar fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da demandante, ônus que 

lhe incumbia por força do art. 373, II, do NCPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. 

Analisando as provas produzidas pela requerida, impende anotar que o 

uso de tela sistêmica é documento produzido de forma unilateral não 

considerado como meio efetivo de prova, consoante recente entendimento 

sedimentado da Turma Recursal Única do TJMT, conforme vemos: 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - TELA E FATURAS UNILATERAIS INSUFICIENTES - ATO 

ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE 

IPSA - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo alegação de inexistência de 

relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e 

serviços que requereu a negativação comprovar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 

2. As telas e faturas juntadas em contestação não são suficientes para 

demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas 

unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por 

meio de outros elementos de prova. 3. A contratação, quando negada, se 

prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call 

center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de 

computador interno. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos 

órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re 

ipsa. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando 

fixada com razoabilidade. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. 

( R I :  0 0 3 9 6 6 0 - 8 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 1 .  P r o c e s s o  1 º  G r a u : 

8039660-49.2018.811.0001. Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO. Data do 

Julgamento: 07/06/2019). Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor 

prevê que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I – (...); II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplente em razão de dívida cuja existência não resta 

comprovada, evidencia-se a ilegalidade da anotação. O nexo de 

causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se configura na ligação 

entre a má prestação de serviço, caracterizada na desídia da empresa de 

não confirmar a persistência do débito antes de encaminhar a conta ao 

cadastro de inadimplente, reclamando sua responsabilização por 

eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. Conclui-se, portanto, que 

a reclamada agiu sem direito algum ao incluir o nome da parte reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe evidentes prejuízos, 

sendo imperativo que responda de forma indenizatória pelos danos a que 

deu causa. Assim, não comprovada a legitimidade da cobrança, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. Desse modo, 

configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano sofrido pelo 

consumidor em decorrência da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em decorrência de 

inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é uníssono no 

entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de título ou 

inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se 

configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Entrementes, impende anotar que no caso vertente não há que se falar em 

aplicabilidade da aludida súmula, uma vez que da análise do documento de 

ID nº. 23786024, verifica-se a inexistência de outras inscrições. Sobre o 

assunto, trago os seguintes ensinamentos jurisprudenciais: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE CONTRATRAÇÃO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA 385 DO 

STJ AO CASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO 

MANTIDO. Recurso provido. (Apelação Cível Nº 70076299593, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, 

Julgado em 29/03/2018). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. 

(...) 6. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, uma vez 

que não comprovada a existência de registro anterior em nome da autora. 

7. Honorários recursais devidos, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do 

Código de Processo Civil/2015. Majorada a verba honorária fixada na 

sentença. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA RÉ 

CINTIA DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077211373, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, 

Julgado em 19/04/2018). Subseguindo a linha de explanação, o valor da 

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte 

econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Desse modo, tendo que o valor pretendido 
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pelo autor se revela pertinente de modo que fixo o dano moral em R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Com relação à litigância de má-fé, entendo que 

não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício 

do direito constitucional de ação. Quanto ao pedido contraposto, este não 

deve ser acolhido haja vista a inexistência de débito da Requerente em 

favor da Requerida. Por fim, quanto à alegação de ausência de notificação 

prévia, a notificação do devedor, antes de levada a efeito a inscrição do 

seu nome, nos cadastros de inadimplentes, é obrigação do arquivista e 

não do credor, que apenas informou o inadimplemento, consoante 

entendimento sumular n. 359 do STJ. III – Dispositivo. Ante o exposto, 

OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no mérito, pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: - DECLARAR a inexistência do débito 

mencionado na inicial, objeto da lide, no importe de R$ 122,13 (cento e 

vinte e dois reais e treze centavos); - DETERMINAR a Reclamada para, em 

10 dias, retirar o nome do reclamante do rol de inadimplentes relativamente 

ao débito do presente feito; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos 

morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da 

presente data[1]e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso 

(súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça). Em tempo, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerida de litigância 

de má-fé e contraposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas 

e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte reclamada para 

em 15 (quinze) dias efetuar o cumprimento da sentença, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 523 do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). 

Decorrido o prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da 

sentença, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débito 

atualizada, já acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 

523, nos termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo 

requerido o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na 

forma do art. 1.006 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a 

pedido da parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juíz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. DIEGO HARTMANN Juíz de Direito [1]Nesse sentido, a súmula n. 362 

do Superior Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-40.2019.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO 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)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 15:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-82.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, 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: 1000069-44.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE FATIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 15:30 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: 1000081-58.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMO MARIO NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 15:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-43.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

EZIDIO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 16:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-80.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI PAULO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 16:15 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: 1000087-65.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 16:30 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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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-50.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CELI REGINA DE LOIOLA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 16:45 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-35.2020.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, Intimo Vossa Senhoria parte autora da 

audiência de conciliação designada para o dia 18/03/2020, às 17:00 horas, 

advertindo que o não comparecimento do promovente, importará em 

extinção do feito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 8/2020-CNpar

 Regulamenta os horários de cumprimentos dos atos processuais 

relacionados especialmente aos mandados, aos ofícios, às notificações e 

aos alvarás de solturas, na Cadeia Pública, localizada nesta Cidade de 

Nortelândia/MT, por meio dos oficiais de justiça em atuações.

 O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, Victor Lima Pinto Coelho, 

Diretor do Foro/Unidade Judiciária desta Comarca de Nortelândia, deste 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da ordem no 

Estabelecimento Prisional, com o fito de se evitar eventuais fugas ou 

motins;

 CONSIDERANDO a complexidade da atividade relativa à segurança no 

âmbito da Unidade Prisional, com a especial finalidade de frustrar qualquer 

ocasional tentativa, que possa criar oportunidades de práticas delituosas;

 CONSIDERANDO o disposto no art. 40, da Lei de Execução Penal, que 

disciplina que: “Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade 

física e moral dos condenados e dos presos provisórios; [...]”;

 Considerando o número insuficiente de agentes, mormente femininas, 

para adequada segurança das presas, sendo em alguns momentos, 

necessário o apoio de agentes de outras unidades prisionais do Estado;

 Considerando a realização de atividade laboral pelas presas dentro da 

unidade prisional e, excepcionalmente, trabalho externo, o que exige um 

maior número de agentes para segurança;

 Considerando a existência de requisições das unidades judiciárias para 

escolta das presas, por exemplo, em situações de recambiamentos para 

participações em audiências;

 Considerando o tempo disponível para servir às presas as refeições, 

momentos nos quais os agentes ficam à disposição para tais atividades;

 Considerando o número reduzido de agentes, que trabalham no período 

noturno e

 Considerando o último horário de transporte rodoviário em serviço nesta 

Cidade de Nortelândia.

 RESOLVE:

 Art. 1°. Determinar que o Gestor Judiciário da Vara Única desta Comarca, 

e, em sua falta, o substituto, que proceda com a expedição de certidão, 

comunicando a existência ou não de outra ordem de prisão em aberto ou 

que o(a) preso(a) continua preso(a) por ordem exarada em outros autos, 

remetendo-se cópia juntamente com o alvará de soltura ou encaminhando 

à unidade prisional via e-mail em momento anterior à liberação do alvará ao 

oficial de justiça.

 Art. 2°. Determinar que, em caso de decisão proferida pela liberdade 

do(a) preso(a), seja expedido o alvará de soltura e cumprido o respectivo 

alvará de soltura, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo no 

caso de decisão de soltura proferida em sede de audiência, a qual servirá 

de alvará de soltura e deverá ser cumprida no prazo máximo de 10 (dez) 

horas pelo senhor oficial de justiça.

 Art. 3°. Estabelecer o horário de 07h00min às 17h00min, para o 

cumprimento das atividades relativas aos atos processuais, no que tange 

especialmente aos mandados, às notificações e aos alvarás de solturas, 

na Cadeia Pública, localizada nesta Cidade de Nortelândia/MT, por meio 

dos oficiais de justiça em atuações, acaso a presa não tenha familiares 

residentes nesta Cidade de Nortelândia/MT.

 Art. 4°. Estabelecer o horário de 07h00min às 19h00min, para o 

cumprimento das atividades relativas aos atos processuais, no que tange 

especialmente aos mandados, às notificações e aos alvarás de solturas, 

na Cadeia Pública, localizada nesta Cidade de Nortelândia/MT, por meio 

dos oficiais de justiça em atuações, acaso a presa tenha familiares 

residentes nesta Cidade de Nortelândia/MT.

 Art. 5°. Fixar a suspensão do cumprimento das atividades relativas aos 

atos processuais, no que tange especialmente aos mandados, às 

notificações e aos alvarás de solturas, na Cadeia Pública, localizada nesta 

Cidade de Nortelândia/MT, por meio dos oficiais de justiça em atuações, no 

período entre 11h00min às 13h00min.

 Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

 Art. 7º. REMETA-SE cópia desta à e. Corregedoria-Geral de Justiça, à 

Cadeia Pública desta Cidade de Nortelândia/MT, ao Representante da OAB, 

ao representante do Ministério Público, à Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil, à Polícia Militar e, ainda, à comunidade local, fixando cópia no átrio 

deste Fórum.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Nortelândia/MT, 06 de fevereiro de 2020.

 ( Assinado Digitalmente )

Dr. Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000713-35.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLECI RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000713-35.2019.8.11.0090. 

AUTOR(A): MARIA CLECI RIBEIRO RÉU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Recebo a inicial em todos 

os seus termos e determino o andamento do processo em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, II). Defiro os benefícios da justiça gratuita, podendo 

revogá-los a qualquer tempo, caso inverídicas as alegações. A tutela de 

urgência, prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, 

deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Assim, há de se considerar que, tanto a comprovação dos 

requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica em conhecimento do 

mérito, constituindo tão somente uma proteção para um direito que, sujeito 

a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na 

tramitação do processo. Tais requisitos consistem na comprovação da 

existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, de modo a embasar 

o emprego da tutela ora tratada. Analisando os autos com minúcia, 

denota-se que a parte autora possui enfermidade que demanda a 

imperiosa necessidade do auxílio-doença, mormente pela sua gravidade. 

Todavia, persegue o benefício enquanto segurado especial alegando ser 
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rurícola. Não se olvida de tal possibilidade, porém, neste tocante, faz-se 

imprescindível a prova testemunhal a fim de complementar o início de 

prova material trazido nos autos. Cumpre consignar que a prova 

testemunhal depende do início de prova material e vice-versa, não sendo, 

portanto, bastantes, de per si, a comprovar a condição de rurícola, 

consoante a súmula 149 do STJ. Ademais, o § 3º do art. 300 do CPC, 

reverbera que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, situação que se amolda ao presente caso. Ante o exposto, 

INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. Deixo de designar audiência 

de conciliação, tendo em vista o disposto no Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o desinteresse da 

Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. CITE-SE a 

autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo 

de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se constar, outrossim, as 

advertências do artigo 344 do CPC. Apresentada contestação, intime-se a 

parte requerente para impugná-la, no prazo legal. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. NOVA CANAÃ DO 

NORTE-MT, data da assinatura eletrônica. (Assinado Digitalmente) Ricardo 

Frazon Menegucci Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000766-16.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RUFINO DE SANTANA (EXECUTADO)

 

Intimação do (a) advogado (a) da parte requerente para que providencie o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a) Oficial (a) de Justiça a fim de 

que seja cumprido o mandado na zona rural e/ou urbana desta Comarca. 

Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente paga (original) 

a Comarca de Nova Canaã do Norte -MT, nos temos do Provimento 

07/2017.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-39.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROGERIO ALVES (EXECUTADO)

MARIA DE FATIMA GONCALVES (EXECUTADO)

VANTUIR SANITA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE Certidão de impulsionamento Processo: 

1000025-39.2020.8.11.0090; Valor causa: R$ 122.369,84; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Contratos 

Bancários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Nos termos do artigo 701 XVII da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a (o) advogada (o) 

da parte reclamante para que providencie o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça a fim de que seja cumprido o mandado de 

citação da parte MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES, residente e domiciliada 

na Rua Canoinhas, nº 99, Quadra 11, lote 12, Bom Jesus, Apiacas-MT, 

CEP: 78.595-000. Conforme Portaria da CGJ n° 142 de 2019, A guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção “cumprir diligência na: outra comarca” e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento. De outro modo, 

procedo ainda com a intimação da parte reclamante para que providêncie 

o complemento da diligência recolhida para citação da parte VANTUIR 

SANITA, visto que o endereço pertence à Zona Rural desta Comarca. 

NOVA C NORTE, 6 de fevereiro de 2020 Deikson Lourenço dos Santos 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE E INFORMAÇÕES: Rua Alberto Alves, s/n, RUA JOÃO LOURENÇO 

MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - CEP: 78515-970 TELEFONE: 

(66) 35511105

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000069-58.2020.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA | NOVA 

CANAÃ DO NORTE-MT DECISÃO PROCESSO Nº: 

1000069-58.2020.8.11.0090 AUTOR(A): MARIA PEREIRA ROSA REU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, podendo-se revogar a qualquer momento, caso inverídicas 

as informações apresentadas. A tutela de urgência, prevista no artigo 

300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser deferida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, há de se considerar 

que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela 

cautelar, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente 

uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode 

deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo. 

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do fumus boni 

iuris e do periculum in mora, de modo a embasar o emprego da tutela ora 

tratada. Ademais, consigne-se que a tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300 do CPC). Preceitua o art. 203, 

inciso V, da Carta Magna de 1988 que “a assistência social será prestada 

a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos: V - a garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 

família, conforme dispuser a lei." Conforme o art. 20, §3º, da Lei nº 

8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, com a 

redação dada pela Lei nº 12.435/11, § 3o Considera-se incapaz de prover 

a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo”. De 

outro norte, enceta o § 11 do mesmo artigo, que “poderão ser utilizados 

outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo 

familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento”. 

Perfilhando detidamente os autos, sob a ótica de um juízo de cognição 

sumária, o caso em tela comporta dilação probatória para melhor análise 

das condições sociais da requerente, aferidas por meio de relatório social 

confeccionado por profissional desta seara. Coaduna com o entendimento 

supra a inteligência do art. 300, §3º, que orienta pela não concessão da 

antecipação de tutela, caso possa incidir em consequências irreversíveis 

em eventual improcedência da demanda. Destarte, depreende-se do 

exposto que o indeferimento da tutela de urgência vindicada é medida 

imperativa. Todavia, não se descarta a hipótese de concessão do 

benefício em se provando tal condição, a posteriori, por meio de relatório 

determinado pelo juízo. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o 

disposto no Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se 

expressa o desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos 

desta natureza. CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, CPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. A citação 

deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Apresentada contestação, INTIME-SE a parte requerente 

para impugná-la, no prazo legal. INTIMEM-SE, na forma da lei, as partes do 

teor desta decisão. CUMPRA-SE. Expeça-se o necessário. ÁS 

PROVIDÊNCIAS. Nova Canaã do Norte-MT, Data da Assinatura Eletrônica 

(Assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito 

____________________________________________________________

_______________________ Sede do juízo : Rua Alberto Alves, S/Nº, 

Centro, Nova Canaã do Norte-MT - Cep:78515-000, Fone: (66) 3551-1105.

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35126 Nr: 462-83.2009.811.0090

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos;

Ante o teor da cota ministerial de fls. 71/72, INTIME-SE a curadora 

provisória, na pessoa da advogada constituída às fls. 55, para manifestar 

no que entender de direito.

Após, voltem os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 55089 Nr: 253-36.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

 Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento do parquet na 

presente data, REDESIGNO para o dia 23 de junho de 2020, às 15h30min, 

a audiência.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS

Nova Canaã do Norte-MT, 05 fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 58935 Nr: 2270-45.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSIS GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos.

 Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento do parquet na 

presente data, REDESIGNO a audiência para o dia 23 de junho de 2020, às 

16h30min.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS

Nova Canaã do Norte-MT, 05 fevereiro de 2020.

(assinado digitalmente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000740-18.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE FELIX DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

C NORTE VARA ÚNICA DE NOVA CANAÃ DO NORTE Rua Alberto Alves, 

s/n, RUA JOÃO LOURENÇO MÁXIMO 9, CENTRO, NOVA C NORTE - MT - 

CEP: 78515-970 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI PROCESSO n. 1000740-18.2019.8.11.0090 Valor da 

causa: R$ 11.976,00 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: ELIETE FELIX DE SOUZA DA SILVA Endereço: Fazenda 

Santo Antônio, 0, Comunidade Tapayuna, Zona Rural, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-000 POLO PASSIVO: Nome: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Endereço: AVENIDA 

GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1288, EDIFICIO TH - SALA 09, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-286 FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, e, após, EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO para responder a ação, caso queira, 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. LIMINAR: "(...) Ante o 

exposto, CONCEDO a TUTELA ANTECIPADA pleiteada, pelo que 

DETERMINO ao INSS que estabeleça o beneficio de auxílio-doença à parte 

autora (...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é de 

15 (quinze) dias, contados a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor 

da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se 

dê (art. 231, V, do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). NOVA C NORTE, 6 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Técnico Judiciário Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000012-37.2020.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

B. V. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))
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GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. P. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que: I. Indique fiel depositário, consignando-se, desde já, que o silêncio 

importará no depósito em mãos de quem o Sr. Oficial de Justiça indicar 

como fiel depositário; II. Efetue o recolhimento do valor referente à 

diligência do Oficial de Justiça 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. 1. Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça 

(R$ 14,00 cada) = 01 2. Guia para deslocamento ao município de Nova 

Bandeirantes/MT = R$390,00. VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 

404,00. 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000851-96.2019.8.11.0091

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:

MOISES RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos... Analisando a Inicial e os documentos que a acompanham, 

constata-se irregularidade que deve ser sanada. Verifica-se que a Petição 

Inicial não atendeu ao disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, isso 

porque o mencionado artigo, com as alterações trazidas pela Lei 

13.043/2014, determina que, para a busca e apreensão do veículo, o 

devedor deverá ser constituído em mora por meio de carta registrada com 

aviso de recebimento, em consonância, inclusive, com o Enunciado 72 da 

Súmula do STJ. É que a notificação expedida naqueles moldes – por carta 

com aviso de recebimento – não foi entregue à parte-requerida, conforme 

pode ser visto nos autos. Portanto, verifica-se que não ficou devidamente 

comprovada a constituição em mora da parte-requerida. Neste sentido, do 

STJ e do e. TJMT: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não se conhece 

de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do princípio da 

unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 2. É firme a 

jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 

09/05/2016). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELO DEVEDOR NO 

CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INÉRCIA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. “A notificação entregue em local diverso do endereço 

contratual do devedor não é hábil para comprovar sua constituição em 

mora” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1323805/MG – Rel. Des. 

VASCODELLA GIUSTINA – j. 17/02/2011 - DJe 23/02/2011). É firme a 

jurisprudência do STJ no sentido de que, nos contratos de alienação 

fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do 

devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação 

extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da 

notificação no endereço indicado pelo devedor. (Ap 41680/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 24/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017). Ademais, é admitido que a 

comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do título por edital, 

desde que, evidentemente, sejam esgotados todos os meios de 

localização do devedor, o que não ocorreu. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO POR EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica 

deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no 

vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser 

comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de 

Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 2.- A 

jurisprudência desta Corte considera válido, para esse efeito, o protesto 

do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos que foram 

esgotadas todas as tentativas para a localização do devedor, o que não 

ocorreu, conforme consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental 

improvido. (AgRg no AREsp n. 368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI 

BENETI, DJe 10/10/2013). Desta forma, a petição inicial merece emenda. 

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. JUNTAR aos autos a interpelação válida da 

parte-requerida. Frisa-se a necessidade de atentar-se ao disposto no 

artigo 321, p. único, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certificar e conclusos. Intimar. Cumprir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MARIA EUZEBIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE PEDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROSINALDO CAVALCANTE DE MORAIS (EXECUTADO)

CLAVA FORTE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Na petição protocolizada no id. 26798349 a parte Autora 

apresentou 03 (três) endereços distintos, porém não esclareceu qual 

deles pertence a qual das partes (CLAVA FORTE BRASIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ou ROSINALDO CAVALCANTE DE 

MORAIS) Deste modo, impulsiono, de ordem, os autos para intimação da 

parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a qual das 

partes se refere cada endereço. No mesmo prazo, manifeste-se o Autor 

quanto a juntada lançada no id. 28699038. SEDE DO VARA ÚNICA DE 

NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, 

NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62684 Nr: 811-44.2013.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela de Souza Nascimento - 

OAB:MT 26287-O, Thiago Alves de Souza Melo - OAB:13964/O, 

Valéria da Silva Melo - OAB:OAB/MT 27097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Inicialmente, tendo em vista que os cálculos homologados à fl. 

251 supera 60 (sessenta) salários mínimos, somente será expedida em 

favor do advogado Thiago Alves de Souza Melo a RPV referente aos 

honorários sucumbenciais. À exequente, considerando que não houve 

renúncia do crédito excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

expeça-se o devido Precatório, solicitando o seu pagamento por 

intermédio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.De outro lado, em que 

pese este Juízo tenha deferido anteriormente o destacamento de 
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honorários ao antigo patrono da exequente, tenho que o pleito deve ser 

indeferido.Isso porque, com a readequação postulada pelo causídico 

Thiago Alves de Souza Melo, o destacamento dos honorários 

sucumbenciais implica na mudança de requisitório de precatório para RPV, 

o que é vedado, considerando o pacífico entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, in verbis:(...)Ademais, a relação de confiança que se 

exige da exequente para com seu advogado, também deve existir na via 

reversa, podendo inclusive, caso não seja pago voluntariamente os 

honorários contratuais, o causídico promover sua cobrança por vias 

próprias. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2019.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66679 Nr: 218-44.2015.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT 13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que comprove o recolhimento da guia para 

distribuição da Carta Precatória aos Juízos das Comarca de Sinop - MT, 

Cuiabá - MT e Tuneiras do Oeste - PR, no prazo de 10 dias, ou promova as 

suas distribuições diretamente naqueles Juízos, com posterior 

comprovação nestes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68014 Nr: 1121-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72867 Nr: 516-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76533 Nr: 651-43.2018.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gati Cassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Impulsiono os autos para intimação do(s) réu(s) para apresentação de 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73424 Nr: 900-28.2017.811.0091

 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: Ercilio Modesto Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Pereira, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Sophia Dorado - 

OAB:20343/O, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73421 - Autos n. 897-73.2017.811.0091

Código 73422 - Autos n. 898-58.2017.811.0091

Código 73423 - Autos n. 899-43.2017.811.0091

Código 73424 - Autos n. 900-28.2017.811.0091

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça dando conta de que 

somente intimou a parte requerida da decisão liminar, não havendo tempo 

hábil para cumprimento integral da ordem de reintegração de posse, bem 

como a notícia por parte dos requerentes de que a decisão liminar não foi 

devidamente cumprida, certifique o sr. Meirinho sobre o fiel cumprimento 

da decisão.

Caso ainda não tenha sido procedida a reintegração da posse, deverá 

promovê-la nos termos da limar já deferida, valendo-se de auxílio policial, 

se necessário.

Já tendo havido a reintegração e novo esbulho, certifique o meirinho.

Em caso de resistência no cumprimento da decisão, fixo multa diária de R$ 

5.000 (cinco mil reais) em cada processo até o limite de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) em cada um deles.

No mais, deixo de exercer juízo de retratação no feito n. 73421 em razão 

do Agravo de Instrumento interposto, uma vez que não foram juntadas de 

cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua 

interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso (art. 

1.018).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000004-12.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Este Juizo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000004-12.2020.8.11.0107. 

REQUERENTE: ISMAEL FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO REQUERIDO: 

ESTE JUIZO VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora 

não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxas 

judiciárias. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciárias, sob pena de seu indeferimento, na forma 

do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do CPC. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000871-39.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA ABEL (REU)

ELIZABETH MEDIANEIRA DA SILVA ABEL (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DESPACHO Processo: 1000871-39.2019.8.11.0107. AUTOR(A): 

JOAO FERREIRA DOS SANTOS REU: ELIZABETH MEDIANEIRA DA SILVA 

ABEL, DIEGO DA SILVA ABEL VISTOS. 1.) Proceda ao desentranhamento 

do documento juntado no id: 27810864, visto que não guarda relação com 

o feito. 2.) 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. 3.) 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.” 4.) 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. 5.) Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54765 Nr: 293-35.2015.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STRIEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Antonio Rizzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 8.241-B, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - 

OAB:8.227/MT

 VISTOS.

INDEFIRO o pedido de penhora equivalente a 30% (trinta por cento) do 

rendimento líquido da parte executada, vez que não há comprovação de 

que o executado perceba rendimentos de elevada soma. Ademais, diante 

dos documentos acostados pela parte executada, não impugnados pela 

parte exequente, presumo que os subsídios percebidos pela mesma se 

destinam à manutenção da sua subsistência.

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.

Int. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56718 Nr: 1104-92.2015.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA, 

GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI, 

ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANILDE ROSA - 

OAB:OAB/MT 18.693-0

 Vistos.

1 - PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a alteração da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante as normas elencadas na 

CNGC-TJMT.

2 - Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3 - Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do CPC.

4 - Tendo em vista o caráter perecível do produto arrestado, bem como 

que sua manutenção em armazém é demasiadamente onerosa e pode 

causar prejuízo as partes, autorizo a venda dos grãos, desde que seja 

praticado preço médio de mercado na data da venda, devendo o 

respectivo valor ser depositado judicialmente até ulteriores deliberações. 

Considerando que os valores serão depositados em juízo, despicienda a 

oferta de garantia real.

Expeça-se alvará para autorização de venda da soja sequestrada nos 

autos, consignando que os valores obtidos com venda deverão ser 

depositados em juízo.

 5 - Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA INFORMAÇÃO DE REF. 85.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56671 Nr: 1093-63.2015.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI, Mariangela Rita Marques 

de Rossi, ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto de Castro 

Neves - OAB:85888, Luis Roberto Sigaud Cordeiro Guerra - 

OAB:154047, PAULO RENATO JUCÁ - OAB:155307

 Vistos.

 1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGROVERDE AGRONEGÓCIOS 

E LOGÍSTICA LTDA

Há omissão.

 No caso em tela, sustenta a parte embargante que a decisão proferida no 

feito foi contraditória, vez que fundamentou pela não omissão, 

obscuridade ou contradição, e na parte dispositiva houve o conhecimento 

dos Embargos de Declaração, e, no mérito, deu-se “Provimento”.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

DOU-LHES PROVIMENTO, para retificar no dispositivo da decisão de ref. 

204:

 “Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 

NEGO-LHES PROVIMENTO”.

 2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ESTRUTURA II FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

Não há omissão, obscuridade ou contradição.

Pois bem, no caso em tela, sustenta a parte embargante que a decisão 

proferida no feito é omissa e contraditória, uma vez que não levou em 

consideração suas alegações.

No entanto, verifico que as arguições da parte foram satisfatoriamente 

solvidas, no qual restou esposado o entendimento do Juízo sobre a 

matéria ventilada no feito.

 Assim, não há falar em omissão, obscuridade ou contradição, pois a 

decisão proferida não modifica, altera ou acrescenta a sentença, mas 

apenas autoriza providencia necessária ao bem do processo.

Ante o exposto, e por tudo mais consta dos autos, CONHEÇO dos 

embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito, 
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NEGO-LHES PROVIMENTO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

No mais, cumpra-se as demais determinações contidas no feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56717 Nr: 1103-10.2015.811.0107

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA, 

GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELCI DE ROSSI, ESTRUTURA II FUNDO DE 

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto de Castro 

Neves - OAB:85888, Luis Roberto Sigaud Cordeiro Guerra - 

OAB:154047, PAULO RENATO JUCÁ - OAB:155307, VANILDE ROSA - 

OAB:OAB/MT 18.693-0

 Vistos.

1 - PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a alteração da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante as normas elencadas na 

CNGC-TJMT.

2 - Observada a regra do art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3 - Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do CPC.

4 - Tendo em vista o caráter perecível do produto arrestado, bem como 

que sua manutenção em armazém é demasiadamente onerosa e pode 

causar prejuízo as partes, autorizo a venda dos grãos, desde que seja 

praticado preço médio de mercado na data da venda, devendo o 

respectivo valor ser depositado judicialmente até ulteriores deliberações. 

Considerando que os valores serão depositados em juízo, despicienda a 

oferta de garantia real.

Expeça-se alvará para autorização de venda da soja sequestrada nos 

autos, consignando que os valores obtidos com venda deverão ser 

depositados em juízo.

 5 - Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57220 Nr: 108-60.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA, 

GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELCI DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda ao desentranhamento do postulado de ref. 24, posto que esta 

não é via adequada para intervenção de terceiro na demanda.

No mais, intime-se a parte exequente para prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57223 Nr: 110-30.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI, Mariangela Rita Marques 

de Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Proceda ao desentranhamento do postulado de ref. 32, posto que esta 

não é via adequada para intervenção de terceiro na demanda.

No mais, intime-se a parte exequente para prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Int. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60489 Nr: 1572-22.2016.811.0107

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ALICE LOPES, MARCIO LUIZ HAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA 

DE REF. 36.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65386 Nr: 1913-14.2017.811.0107

 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: ADELINA RECH VEDANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber, FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:31410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PAVAN - 

OAB:21441/A, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:9811/B-MT

 Vistos.

Considerando que eventual apreciação dos embargos oferecidos à ref. 53 

poderá afetar a sentença de ref. 49, determino, com fulcro no art. 1.023, § 

2º, do CPC, a intimação dos embargados, para, querendo, manifestarem 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Inertes, certifique-se e tornem conclusos.

Int. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 253-87.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 33.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

resolvendo o mérito desta demanda, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso 

I, do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§2º do CPC, ficando suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG 

deferidos em seu favor.ARBITRO honorários advocatícios a curadora 

especial ora nomeadao em 01 (um) URH, diante do mister exercido, 

devendo a Secretaria do Juízo expedir a respectiva certidão, após o 

trânsito em julgado.Oportunamente, preclusa a via recursal e nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.Ciência 

ao MPE.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52803 Nr: 578-62.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão de ref. 112, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o endereço 

atualizado da parte executada,

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, com ou sem a manifestação tornem os autos conclusos para 

deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57224 Nr: 111-15.2016.811.0107

 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 BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DALAROZA DEOLINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA BORGES PORTES - 

OAB:20940, LEONARDO STRESSER - OAB:87324PR

 Ante todo o exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo dado em garantia – VOLKSWAGEM, 

Modelo: SAVEIRO 1.6, Ano Fabricação: 2010, Cor: PRETA, Chassi: 

9BWLB05UXBP000834, Placa: NTZ0404, nas mãos da parte autora. Como 

consequência, rejeito as teses defensivas e julgo extinto o feito, com 

exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Dada a 

situação de hipossuficiência, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária 

à parte requerida, restando, assim, suspensa a exigibilidade do pagamento 

das verbas sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Transitada 

em julgado esta decisão, nada sendo requerido, arquive-se.Lado outro, 

havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC 

para posterior remessa à instância superior.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51889 Nr: 1176-50.2013.811.0107

 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): Tânia Mara Bett Fuga, ROSANA FLORENÇO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.) DEFIRO, as inclusões dos nomes das partes executadas 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-se o Sr. Gestor Judiciário o necessário para o cumprimento da 

ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo 

legal.

2.) 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52370 Nr: 323-07.2014.811.0107

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Miguel Vedana, ALEXANDRE TORRES VEDANA, 

ADELINA RECH VEDANA, Rafael Trucolo Vedana, Cesar Torres Vedana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL SA, MONSANTO 

TECHNOLOGY LLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVES VEDANA - OAB:11221/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:6.811-B/MT, Marcos Velasco Figueiredo - 

OAB:18656-A MT

 Vistos.

Processo suspenso aguardando o desfecho da ação coletiva nº 

001/1.09.0106915-2, proposta no Rio Grande do Sul pelos Sindicatos dos 

Produtores Rurais (ref. 23).

Intime-se a parte requerida para manifestar-se quanto ao postulado 

juntado na ref. 28, nos termos do artigo 9°e 10° do NCPC, no prazo de 05 

(cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54365 Nr: 139-17.2015.811.0107

 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): SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA

 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 (pág. 99/100), sendo 

assim, determino remoção da restrição veicular realizada pelo sistema 

Renajud (pág. 55), tendo em vista o desinteresse pela parte exequente 

sob o veículo.

 2.) DEFIRO, 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-se o Sr. Gestor Judiciário o necessário para o cumprimento da 

ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo 

legal.

3.) 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55402 Nr: 608-63.2015.811.0107

 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): MARIA B. DE L. D. AGOSTIN GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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.: 56737 Nr: 1109-17.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU ANTONIO OLIVEIRA, ELISEU ANTONIO 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:3.056/MT, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:MT/13.577-A

 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 das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 674-09.2016.811.0107

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE CITADELLA, BRUNA BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA NOGUEIRA - 

OAB:42441, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051, Flavio de Pinho Masiero - OAB:13.967/MT

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59707 Nr: 1155-69.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSE ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317

 VISTOS.

1.) Considerando o protocolamento dos presentes embargos à execução 

(ref. 30/31) neste feito, DETERMINO o seu desentranhamento, devendo o 

Cartório Distribuidor proceder a virtualização deste, nos termos da 

Resolução TJ-MT/TP 03/2018 e/ou art. 223 da CNGC.

2.) Feito isto, proceda-se o apensamento daquele feito nestes autos (ação 

principal), bem como certifique-se quanto à sua tempestividade, nos 

termos do art. 915 do CPC.

3.) 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.: 60741 Nr: 1684-88.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARCOS SCHNEIDER, VALMIR 

SCHNEIDER, LUZIA DA SILVA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 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.: 64666 Nr: 1566-78.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Basso, LUIZ BASSO, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro, por ora, o pedido postulado pela parte exequente às págs. 112.

 Por outro lado, intime-a, por intermédio de seu patrono, via DJE, para 

manifestar-se a respeito da penhora realizada às págs. 93, bem como, 

referente ao AR que retornou negativo quanto a citação da executada 

Edna Maria Renostro Basso, no prazo de 5 (dias), sob pena de extinção.

 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.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64801 Nr: 1642-05.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que o executado foi 

devidamente citado, entretanto, deixou transcorrer o prazo para 

pagamento voluntário do débito desta execução, razão pela qual o 

deferimento parcial do pleito de ref. 20 é medida necessária, vez que o 

executado ofertou em garantia real: a penhora cedular de primeiro grau e 

sem a concorrência de terceiros, a COLHEITA DA LAVOURA DE MILHO, 

DO PERÍODO AGRÍCOLA DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015, COM O 

PESO EQUIVALENTE A 2.755.300,00 KG, NO VALOR TOTAL DE R$ 

551.060,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL E SESSENTA REAIS), 

com a seguinte localização: IMÓVEL RURAL, DE PROPRIEDADE DO 

EXECUTADO, DENOMINADO FAZENDA MARINGÁ, SITUADO NO DISTRITO 

DE NOVO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT, 

MAT. Nº. 919.

Desta maneira, DEFIRO o pedido de item 1 de ref. 20, devendo ser 

expedido o necessário para o seu cumprimento.

Sem prejuízo, intime-se o exequente para que acoste aos autos o cálculo 

atualizado da dívida exequenda.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64901 Nr: 1693-16.2017.811.0107

 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): SONIA MARIA DA SILVEIRA ME, SONIA MARIA 

DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 Intime-se a parte exequente, para manifestar-se referente ao ofício de 

pág. 140, no prazo de 5 (cinco) dias.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini
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 Cod. Proc.: 65595 Nr: 2001-52.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL VARGAS, JOSE MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 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.: 65758 Nr: 2041-34.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO

VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON JOSÉ DAMASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente, por intermédio de seu patrono, via DJE, para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67259 Nr: 469-09.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU MAXIMO WARTHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:73756, Élcio Luis 

Weckerlim Fernandes - OAB:18186, Everton Diego Giessler - 

OAB:74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - OAB:74074, JARBAS 

CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:20345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

SerasaJud

1.) DEFIRO, 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-se o Sr. Gestor Judiciário o necessário para o cumprimento da 

ordem, devendo atentar-se para o disposto no § 4º do mesmo dispositivo 

legal.

2.) 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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 67930 Nr: 771-38.2018.811.0107

 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): HILDO ARALDO SCHULKE, ILARIO BARBIERO, 

VILMA ALVES DE MEIRA BARBIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro, por ora, o pedido postulado pela parte exequente às págs. 131.

Por outro lado, intime-a, por intermédio de seu patrono, via DJE, para se 

manifestar acerca da penhora realizada às págs. 111, no prazo de 5 

(dias), sob pena de extinção.

 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.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000771-84.2019.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES FAVARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO OAB - 080.351.958-32 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000771-84.2019.8.11.0107. REQUERENTE: 

ROGERIO GONCALVES FAVARO PROCURADOR: MARCELO ALBERTO 

GONCALVES FAVARO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE-SEMA VISTOS. Trata-se de Ação Anulatória de Multa Ambiental 

com Pedido Liminar de Antecipação de Tutela proposta por ROGÉRIO 

GONÇALVES FÁVARO em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DO MATO GROSSO - SEMA, ambos qualificados nos autos. 

Alega, em síntese, que é proprietário de uma área rural, localizada neste 

município de Nova Ubiratã/MT, denominada da Fazenda Ponte Nova I, 

matrícula nº. 516, com área de 4.207,0180 hectares. Assevera que, em 

27/09/2010, pelos agentes da requerida, foi lavrado o auto de infração 

ambiental de n° 125066, diante da exploração de 1.733,18ha de vegetação 

nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental 

competente, sendo arbitrado, pela SEMA, multa no valor de R$ 

8.865.900,00 (oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil e novecentos 

reais), homologada em processo administrativo, sendo levado a dívida 

ativa (CDA 2017471277), o que vem impedindo-o de realizar negociações 

com empresas de crédito a fim de investir na propriedade. Aduz, ainda, 

que o auto de infração encontra-se eivado de nulidades, quais sejam, 

prescrição da ação administrativa, inexistência de multa a ser arbitrada 

ante a divergência na localização da área rural, incompetência dos 

agentes atuadores, ausência de infração ambiental. Assim, diante das 

máculas apresentadas, requer a antecipação da tutela de urgência para 

determinar a nulidade do auto de infração, com a consequente 

comunicação à PGE para realizar a baixa na CDA nº. 2017471277 e o 

cancelamento do protesto; em pleito subsidiário, requer a suspensão da 

multa, da CDA e do protesto. Por fim, postulou pelo recolhimento das 

custas ao final do processo e/ou deferimento do parcelamento, diante da 

ausência momentânea de arcar com as custas de ingresso. DECIDO. 1. 

quanto ao recolhimento das custas iniciais. As circunstâncias trazidas ao 

feito são incompatíveis com o recolhimento de custas judiciais ao final do 

processo, mormente porque os efeitos desta medida equivalem ao próprio 

deferimento da gratuidade judiciária. Além disso, não há previsão legal de 

tal benesse e tampouco a atual CNGC-TJMT contempla tal possibilidade. De 

outra banda, considerando a manifestação do requerente de que não 

dispõe de verba suficiente para arcar com o recolhimento do numerário, 

AUTORIZO desde já, na forma do art. 468, § 6º, da CNGC-TJMT, c.c. art. 

98, § 6º, do NCPC, o parcelamento das custas judiciais em até seis (6) 

parcelas fixas, mensais e sucessivas, mediante a emissão de guias para 

pagamento até o dia 10 de cada mês, iniciando-se a partir da publicação 

desta decisão, ficando a autora ciente de que o inadimplemento de 

quaisquer das parcelas poderá importar no indeferimento da petição inicial, 

nos termos do art. 290 do NCPC. Para tanto, ENCAMINHE-SE cópia desta 
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decisão ao Departamento de Controle e Arrecadação (dca@tjmt.jus.br) 

para acompanhamento e controle, conforme Ofício Circular nº 

04/2018/GAB/J-Aux. 2. quanto ao pedido de 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). Em suma: em cognição sumária, é necessário demonstrar o 

“fumus boni juris” (probabilidade do direito alegado) e o “periculum in mora” 

(perigo de dano irreparável). Pois bem. Em análise aos fatos e documentos 

apresentados com a inicial, tenho que os requisitos para a concessão da 

medida liminar não se encontram preenchidos no caso em tela. No caso 

em destaque não verifico o requisito da probabilidade do direito, pois o 

auto de infração foi lavrado de acordo com o art. 70, § 1º, da Lei nº. 

9.605/98, o qual estabelece que os autos de infração podem ser lavrados 

pelos funcionários dos órgãos ambientais e instituições do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, que congrega o órgãos e instituições 

ambientais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Ademais, insta 

consignar que após a lavratura do auto de infração foram observados os 

requisitos presentes no art. 96 e seguintes do Decreto Federal nº. 

6.514/08, sendo assegurados o contraditório e ampla defesa, tendo o 

requerido apresentado defesa, perante o órgão competente. Por fim, 

necessário consignar, não restou visualizado qualquer ilegalidade no auto 

de infração e, consequentemente, processo administrativo. Ausente, pois, 

um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, os 

quais são cumulativos, o desacolhimento do pedido é medida que se 

impõe. Ante ao exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida na 

exordial. 3. demais deliberações. CITE-SE a requerida, para que, se quiser, 

conteste a presente demanda no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 183 c/c art. 335, ambos do CPC. Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito da 

parte requerente, intime-a para réplica. Int. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-48.2020.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

UBIRATÃ DECISÃO Processo: 1000021-48.2020.8.11.0107. AUTOR(A): 

JOAO DE DEUS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, movida por JOÃO DE DEUS SANTOS contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos, pleiteando os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

antecipação dos efeitos da tutela. A inicial veio acompanhada dos 

documentos. Foi juntado o comprovante de indeferimento do benefício na 

via administrativa (id: 28450939). Vieram os autos conclusos. DECIDO. 

Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente, na forma 

da lei. Pois bem. Analisando os elementos colacionados à exordial, tenho 

que tais requisitos legais NÃO se encontram preenchidos até o presente 

momento processual, senão vejamos. No particular, não considero robusta 

ou suficiente a prova apresentada nos autos. Ademais, não há prova 

inequívoca da probabilidade do direito narrado na inicial, sendo necessária 

dilação probatória em cognição exauriente, inclusive com a produção de 

prova pericial e oral, se o caso, após a formação do contraditório. Por tais 

razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de 

designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, o qual expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza. 

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta, 

dentro do prazo de 30 (trinta) dias (artigo 183, NCPC), fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências do artigo 344 do NCPC. Apresentada 

contestação, intime-se a parte requerente para impugná-la, no prazo legal. 

Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, JUIZ DE DIREITO.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000075-51.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA NAYARA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN KARDEC DE JESUS SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

manifeste acerca do documento ID 28759132 no prazo de quinze dias. 

Novo São Joaquim, 6 de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000255-67.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. R. M. (AUTOR(A))

I. P. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUDMILA DE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT26749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN OAB - MT6521/O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

apresente, querendo, impugnação à contestação, no prazo legal. Novo 

São Joaquim, 6 de fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000076-02.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JORGE SECHI (REQUERIDO)

DOVALINO SECHI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

efetue o adiantamento das despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São Joaquim, 6 de 

fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000077-84.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JORGE SECHI (REQUERIDO)

DOVALINO SECHI (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora para que 

efetue o adiantamento das despesas da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

observando o contido no Provimento 7/2017-CGJ. Novo São Joaquim, 6 de 

fevereiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 
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Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81281 Nr: 345-92.2019.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine Moraes da Silva - 

OAB:MT 24659/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Dra. Karine Moares da Silva - OAB/MT 24659/O, para que 

retire nesta Secretaria a certidão de honorários expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79854 Nr: 718-60.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionísio Prado de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25314 Nr: 11-78.2007.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aventis Cropsciente Brasil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Bueno Frick

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:MT 3551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MILTON DABUL 

POMPEU DE BARROS, para devolução dos autos nº 11-78.2007.811.0106, 

Protocolo 25314, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 76613 Nr: 22-58.2017.811.0106

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardu Vicente Romas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, Lourival Vicente Romas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12025/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Referência: Autos n.º 76613 (22-58.2017.811.0106)

 Tendo em vista a renúncia apresentada em fl. 37, necessária a nomeação 

de advogado dativo para atuar no feito.

 Assim, nomeio a Dra. Ludmila de Oliveira Sampaio – OAB/MT 26749-O, 

para patrocinar a defesa do requerente nos presentes autos.

 Intime-se o defensor nomeado de seu munus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos artigos 304 e ss. da CNGCJ/MT, 

bem como ao assistido da presente decisão.

 Cumpra-se.

 Novo São Joaquim, 05 de dezembro de 2019.

____________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76652 Nr: 55-48.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladimir Cordeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376/O, Luiz Camargo de Brum - OAB:GO 25292, Moacir Jesus 

Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca do laudo pericial no 

prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-54.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL ATACADO E VAREJO JR BANDEIRANTE EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000079-54.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:N. BOVE C. LEAL 

E SILVA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO CESAR SIMOES 

FARIA POLO PASSIVO: COMERCIAL ATACADO E VAREJO JR 

BANDEIRANTE EIRELI - EPP FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 20/03/2020 Hora: 10:15 , no 

endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, EDIFÍCIO DO FÓRUM, JARDIM DAS 

PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 78625-000 . CUIABÁ, 6 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.: 68341 Nr: 314-24.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eusimar Barbosa Lima, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68343 Nr: 316-91.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Severiano Aier, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 
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para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68347 Nr: 308-17.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Gomes de Oliveira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68349 Nr: 310-84.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelista Vieira dos Santos, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68348 Nr: 309-02.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES MARTINS DE OLIVEIRA, WANDE ALVES 

DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68344 Nr: 317-76.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson da Cruz Morais, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68345 Nr: 318-61.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Severiano Aier, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68342 Nr: 315-09.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Severiano da Silva, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68337 Nr: 306-47.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welsom Rodrigues Morais, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68338 Nr: 304-77.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias Gomes de Oliveira, WANDE ALVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Terezinha de Rezende David, Jerônimo David 

Dias de Campos Neto, Tereza Augusta de Rezende David, Manoel Antonio 

de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6078/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Credora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

Comarca de Paranaita
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 05/2020-DF         O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Paranaíta, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e nos termos 

dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com fundamento no art. 38 da Lei Federal 

nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei Estadual nº 6.940/97.       RESOLVE:   

NOMEAR a Srta. DEBORA BRUNA MELO PEREIRA, brasileira, solteira, 

portadora do RG n. 26832780 SSP-MT e CPF n. 704.006.171-61, para 

exercer em comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, 

do Gabinete da Vara Única desta Comarca, com o Dr. Antônio Fábio Da 

Silva Marquezini, a partir da assinatura do termo de posse e exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.     Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.     Paranaíta-MT, 04 de fevereiro de 2020.     Antônio Fábio da 

Silva Marquezini Juiz de Direito e Diretor do Foro        table

 PORTARIA N.º 05/2020-DF

 O Dr. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI, Juiz de Direito e Diretor do 

Fórum da Comarca de Paranaíta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e nos termos dos artigos 37; 38 e 52 do COJE, com 

fundamento no art. 38 da Lei Federal nº 8.935/94 e no artigo 18 da Lei 

Estadual nº 6.940/97.

 RESOLVE:

 NOMEAR a Srta. DEBORA BRUNA MELO PEREIRA, brasileira, solteira, 

portadora do RG n. 26832780 SSP-MT e CPF n. 704.006.171-61, para 

exercer em comissão o cargo de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, 

do Gabinete da Vara Única desta Comarca, com o Dr. Antônio Fábio Da 

Silva Marquezini, a partir da assinatura do termo de posse e exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Paranaíta-MT, 04 de fevereiro de 2020.

 Antônio Fábio da Silva Marquezini

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000135-57.2019.8.11.0095

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:

ELIAS DA SILVA REZENDE (REQUERIDO)

 

Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para o patrono do autor, para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000042-60.2020.8.11.0095

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:

SELMAR REIJANE LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo 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. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000751-32.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA 

GLEBA SOL NASCENTE (REQUERIDO)

e outros (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos do 

provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte requerente, para que efetue ao pagamento da 

diligência para 03 (três) Oficiais de Justiça no valor de R$ 1.389,60 (HUM 

MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 

cada oficial, pois diligenciarão durante 04 (quatro) dias na reintegração de 

posse, PERFAZENDO um valor total de R$ 4.168,80 (QUATRO MIL CENTO 

E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), pois o endereço 

descrito para o cumprimento do mandado fica a 120 quilômetros (ida e 

volta), PRÓXIMO A Comunidade São Miguel, que conforme portaria n. 

026/2014/DF, no valor de R$ 347,40 (trezentos e quarenta e sete reais e 

quarenta centavos), ZONA RURAL (A QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS 

SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, 

determina que a citação/intimação/penhora realizada via mandado, por 

oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e 

quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na 

zona rural desta Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), 

referentes a Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), basta 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. - (Provimento 

nº07/2017/PRES), no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000751-32.2019.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

IRNEY MILANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS DA 

GLEBA SOL NASCENTE (REQUERIDO)

e outros (REQUERIDO)

 

Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios Nos termos do 

provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o 

advogado da parte requerente, para que efetue ao pagamento da 

diligência para 03 (três) Oficiais de Justiça no valor de R$ 1.389,60 (HUM 

MIL TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 

cada oficial, pois diligenciarão durante 04 (quatro) dias na reintegração de 

posse, PERFAZENDO um valor total de R$ 4.168,80 (QUATRO MIL CENTO 

E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), pois o endereço 

descrito para o cumprimento do mandado fica a 120 quilômetros (ida e 

volta), PRÓXIMO A Comunidade São Miguel, que conforme portaria n. 

026/2014/DF, no valor de R$ 347,40 (trezentos e quarenta e sete reais e 

quarenta centavos), ZONA RURAL (A QUAL NÃO É ATENDIDA PELOS 

SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS/ECT), e a Portaria nº026/2014/DF, 

determina que a citação/intimação/penhora realizada via mandado, por 

oficial de justiça, será remunerada pelo valor de R$2,45 (dois reais e 

quarenta e cinco centavos), por quilômetro rodado (ida e volta), se for na 

zona rural desta Comarca, acrescidos de R$53,40(cinquenta e três reais), 

referentes a Tabela "O" do Provimento nº42/2013-CGJ - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de guia a ser emitida no site do 
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Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), basta 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. - (Provimento 

nº07/2017/PRES), no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63736 Nr: 671-61.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SABINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos o depósito dos valores para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

Certidão de pagamento dos valores executados, mediante Alvarás 

Eletrônicos, fl. 224.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63929 Nr: 782-45.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MARIA ALVES DE GOIS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foi noticiado o falecimento da parte 

autora no curso do processo e que realizada a habilitação dos herdeiros 

da mencionada parte, sendo juntados os documentos de fls. 147/165, nos 

termos do artigo 1.060, inciso I do Código de Processo Civil e do artigo 112 

da Lei nº 8.213/91.

Entendo que o pedido em epígrafe deve ser deferido, considerando que 

não há litigiosidade quanto ao pedido de habilitação.

Assim, considerando que no presente feito não há litigiosidade, tendo os 

herdeiros da falecida pugnado pela habilitação, defiro o pedido formulado 

às fls. 14/165, e, em consequência, admito a habilitação dos herdeiros 

mencionados na referida petição, ou seja, a Sra. Claudeci Pereira dos 

Santos Goes, Claudison Alves dos Santos, Iolanda Pereira dos Santos, 

Cleanilda Pereira dos Santos Goes, Cleudilene Pereira dos Santos, Maria 

Melissa Alves Pereira dos Santos, Francisco Pereira dos Santos, para o 

fim previsto no artigo 112 da Lei nº 8213/91.

Procedam-se as alterações necessárias no polo ativo da ação.

Após, intimem-se os requerentes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promoverem a execução do julgado, sob pena de arquivamento.

Às providências. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64003 Nr: 840-48.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Edimar Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonilson Raimundo Machado 

- OAB:11961-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante da inércia da parte executada INSS em impugnar os cálculos 

apresentados pela requerida, HOMOLO o cálculo apresentado pelo 

exequente, para o fim de determinar a expedição de ofício ao Egrégio 

Tribunal de Justiça Estadual para que seja efetuada a requisição do 

pagamento dos valores apurados por meio de precatório, conforme 

determina o artigo 535, §3º, inciso I, do CPC.

Expeça-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64624 Nr: 1174-82.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos o depósito dos valores para pagamento dos 

débitos objeto de cobrança.

A parte credora requer a expedição de alvará judicial para levantamento 

das quantias depositadas.

 É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as contas indicadas à 

fl.147.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71740 Nr: 1877-42.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejiane Gonçalves Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com a juntada do laudo pericial de Ref. 65, CITE-SE o requerido, através 

de remessa eletrônica, com envio dos autos, para que no prazo legal, 

responda a presente ação.

Ainda, intime-se a parte autora para manifestação nos autos sobre o laudo 

pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Diretoria do Fórum

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-67.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

586,74 (quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos), 

bem como, a multa por litigância de má-fé no valor de R$ 117,34 (cento e 

dezessete reais e trinta e quatro centavos), a que foi condenada nos 

termos da r. sentença e acórdão. Fica cientificada de que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o 

número único do processo e buscar, após conferir os dados do processo 

– clicar em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o 

valor das custas e taxas – gerar guia. Informo, ainda, que após o 

pagamento da guia emitida deverá ser protocolada o comprovante de 

pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas 

baixas.

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001336-12.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SONIA DE JESUS LEONIDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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 POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO 

ROGERIO MARTINS PROCESSO n. 1001336-12.2019.8.11.0022 Valor da 

causa: R$ 22.355,19 ESPÉCIE: [Concessão]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: MARIA SONIA DE JESUS LEONIDAS Endereço: TANCREDO 

NEVES, 400, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO 

PASSIVO: Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PATRONA DO 

POLO ATIVO para que no prazo de 15 (quinze) dias informe e comprove a 

este Juízo o ENDEREÇO ATUALIZADO, (comprovante de endereço em 

nome da autora). PEDRA PRETA, 6 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41787 Nr: 61-55.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:11887-B, Ricardo Rodrigues Ruiz - OAB:OAB/RS 51.057, William 

José de Araújo - OAB:3928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando ao patrono do exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4833 Nr: 700-25.2003.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Rogerio Babuja, Gilvair Gomes de 

Almeida, Odair José Rufino, Airton Antonio Novo, Rudnei José Soligo, 

Pedro Eva de Oliveira, Afonso Martins, Leonides Donizetti Bortholo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, Hosine Salem - OAB:28394/PR, Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388/MT, Nemuel André Almeida da Silva - OAB:24719/0, 

Rosimeyre de Almeida - OAB:24.232/MT, Sidiney Fernando Pereira 

- OAB:239.284/SP, Tulio Marcelo Denig Bandeira - OAB:26.713

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

III, IV e V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

réus RUDINEI JOSÉ SOLIGO, PEDRO EVA DE OLIVEIRA, LEONIDES 

DONIZETTI BORTHOLO, AIRTON ANTONIO NOVO, ODAIR JOSÉ RUFINO, 

GILVAIR GOMES DE ALMEIDA, ALMIR ROGÉRIO BABUJA e AFONSO 

MARTINS, já devidamente qualificados nos autos, em face do 

reconhecimento da prescrição punitiva estatal propriamente 

dita.Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações 
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de praxe, arquivando-se o feito.Sem custas.Ciência ao Ministério Público e 

a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às Providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47262 Nr: 1932-86.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEIR PEREIRA, Cpf: 91955122920, 

Rg: 62143487, Filiação: Izaura de Lima Pereira e Pedro Pereira, data de 

nascimento: 05/10/1973, brasileiro(a), natural de Campina da Lagoa-PR, 

convivente, motorista, Telefone 99661-6034. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

denúncia para CONDENAR o réu VALDEIR PEREIRA, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º do 

Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06.Passo a dosar a 

pena do réu.A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISA pena prevista para o 

crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é de 

03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, devendo ser individualizada 

consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal a 

reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, verifica-se que o 

réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgada.Quanto 

à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que 

indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do 

delito perpetrado.Quanto à personalidade do agente também não existem 

registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma 

afinação especial do delito praticado com a personalidade do 

agente.Acerca dos motivos da prática do delito, não há o que 

valorar.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra 

nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.Quanto às 

consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.E, 

acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.Estabelece-se 

então, como medida razoável e necessária para a reprovação e 

prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de detenção.B) - 

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISNão verifico a presença de circunstâncias de 

atenuante e agravante da pena.c) - Causas de aumento ou diminuição de 

pena.Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual 

torno a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender 

necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.Desta feita, 

tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de detenção e 

considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade.O réu não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis 

que não preenche o requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código 

Penal, por ter sido o crime cometido com violência à pessoa, consoante 

acima exposto.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição pela multa 

(art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 

17, da Lei 11.340/2006).Concedo-lhe, todavia, a suspensão condicional da 

execução da pena pelo prazo de dois (02) anos, por reputar presentes as 

condições objetivas e subjetivas delineadas no art. 77, do Código Penal, 

devendo o juízo da execução penal fixar eventuais condições.IV)

-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno o réu ao pagamento de custas 

processuais.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino Neto, arbitro os 

honorários advocatícios em 02 (duas) URH, a ser suportada pelo Estado 

de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Pedra Preta-MT, 28 de novembro de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz 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 de Fátima Gomes 

de Souza, digitei.

Pedra Preta, 04 de fevereiro de 2020

Sueli de Oliveira Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53181 Nr: 174-04.2016.811.0022

 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: Iranuza Mendonça de Souza, RGMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joailson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA(O)PATRONA(O)DA PARTE AUTORA para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63944 Nr: 2164-93.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Martins Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Vistos etc. Tendo em vista a impossibilidade do comparecimento da 

Representante do Ministério Público na audiência prevista nesta data, haja 

vista que esta responde cumulativamente com a Promotoria de Justiça da 

Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, conforme ofício nº. 

43/2020/PJ/Pedra Preta, em anexo, redesigno a audiência para o 

interrogatório do acusado e a oitiva das testemunhas, o dia 21 de 

fevereiro de 2020, às 14h. Tendo em vista que o réu Luiz Fernando 

Martins Pinheiro se encontra preso na Penitenciária Major Eldo de Sá 

Corrêa “Mata Grande” de Rondonópolis-MT e, considerando a deficiência 

de efetivo para a realização de escoltas de réus presos para o 

interrogatório em audiência nas comarcas circunvizinhas, com fulcro na 

Resolução 105 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), DETERMINO a 

realização da audiência para o interrogatório do réu por videoconferência 

em sala própria, disponibilizada na referida Penitenciária. Oficie-se o 

Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) de 

Rondonópolis-MT comunicando-lhe desta decisão, para que sejam 

tomadas as providências cabíveis. Intimem-se todos para comparecem ao 

ato. Saem os presentes intimados. Ciência ao Ministério Público. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40615 Nr: 365-88.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francismar Romildo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias compareça perante esta Secretaria da Única Vara da 

Comarca de Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida, para 

distribuição e cumprimento do ato via PJE em Brasília/DF.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43479 Nr: 1667-21.2013.811.0022

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Evandro Lopes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias compareça perante esta Secretaria da Única Vara da 

Comarca de Pedra Preta/MT, para retirar a Carta Precatória expedida, para 

distribuição e cumprimento do ato junto ao PJE da Comarca de Alto 

GarçasMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56545 Nr: 1368-39.2016.811.0022

 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: Fábio Luis Thiel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Martins, Valeria Martins 

Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferreira Silva Becker 

- OAB:MT/17.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maristela Massignan 

Martins - OAB:9.248

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

ante a ocorrência da prescrição.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e ao os honorários sucumbenciais, 

os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Transitada em julgado, e 

adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75167 Nr: 435-61.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

Fátima Soares, devidamente qualificada nos autos, atribuindo-lhe a prática 

do crime previsto no artigo 155 C/C artigo 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.

A acusada foi regularmente citada, e apresentou resposta à acusação em 

ref. 23.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em que pese os argumentos trazidos a baila pela defesa do acusado, 

tenho que razão não lhe assiste.

Desta feita, não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios 

de autoria.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 

de abril de 2020, às 14h00min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, para comparecerem 

a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75620 Nr: 662-51.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhieniffer Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

DHIENIFFER CRISTINA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código 

Penal.

A acusada foi regularmente citada, e apresentou resposta à acusação em 

ref. 24.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em que pese os argumentos trazidos a baila pela defesa do acusado, 

tenho que razão não lhe assiste.

Desta feita, não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios 

de autoria.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 

de abril de 2020, às 15h00min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, para comparecerem 

a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75739 Nr: 700-63.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevaldo da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

ADEVALDO DA SILVA OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código 

Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06.

O acusado foi regularmente citado, e apresentou resposta à acusação em 

ref. 21.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em que pese os argumentos trazidos a baila pela defesa do acusado, 

tenho que razão não lhe assiste.

Desta feita, não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP.
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Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios 

de autoria.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 

de abril de 2020, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, para comparecerem 

a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75751 Nr: 704-03.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenilton Ferreira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

EDENILTON FERREIRA RAMOS, devidamente qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código 

Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06.

O acusado foi regularmente citado, e apresentou resposta à acusação em 

ref. 19.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em que pese os argumentos trazidos a baila pela defesa do acusado, 

tenho que razão não lhe assiste.

Desta feita, não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP.

Em juízo de cognição sumária constato a plausibilidade jurídica da 

pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos narrados na preambular 

acusatória demonstram a materialidade do delito, bem como fortes indícios 

de autoria.

Assim sendo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22 

de abril de 2020, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento 

das testemunhas de acusação e de defesa.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, para comparecerem 

a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 31 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43170 Nr: 1401-34.2013.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bordados Moura, Silvio Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de penhora a ser expedido, devendo emitir 

a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br. Em caso de não 

constar o endereço na Planilha de Zoneamento, comunico que seja 

contactado a Central de Mandado desta Comarca para dirimir as dúvidas, 

encaminhando a guia e o comprovante de pagamento aos autos para 

posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55631 Nr: 940-57.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da denúncia para 

CONDENAR o réu EDSON BURATI, já devidamente qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal, com as 

implicações da Lei 11.340/06.Desta feita, tendo em vista que a pena 

definitiva é de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, e considerando 

que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do 

Código Penal, estabeleço ao réu o REGIME ABERTO para o cumprimento 

da pena privativa de liberdade.O réu não faz jus à substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenche o 

requisito objetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal, por ter sido o 

crime cometido com violência à pessoa, consoante acima 

exposto.Incabível, a aplicação isolada ou a substituição pela multa (art. 60, 

§ 2º, do Código Penal), bem como a suspensão condicional da execução 

da pena, em razão da expressa vedação legal (art. 17, da Lei 

11.340/2006).DO APELO EM LIBERDADE.Considerando o quantum da pena 

imposta ao réu, a fixação do regime aberto, verifico que tal situação se 

mostra incompatível com a possibilidade de se negar o direito de recorrer 

em liberdade, uma vez que quando da execução da pena, o denunciado 

não irá cumprir sua pena em unidade prisional.Desta feita, CONCEDO-LHE 

O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Condeno 

o réu ao pagamento das custas processuais.Ante os serviços prestados 

pelo advogado nomeado Dr. Denivan Baleeiro Bonadio, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 22.319, arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) URH, a 

ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 29 de janeiro de 2020.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75338 Nr: 511-85.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Vistos etc. Desta forma, rejeito a preliminar de inépcia da peça acusatória. 

Desta feita, não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397, do CPP. Em juízo de cognição sumária constato a 

plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal, porquanto os fatos 

narrados na preambular acusatória demonstram a materialidade do delito, 

bem como fortes indícios de autoria. Assim sendo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de abril de 2020, às 14h30min, 

ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de acusação e 

de defesa. Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora 

da comarca, expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva. 

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, para comparecerem 

a audiência designada. Ciência ao Ministério Público e a defesa. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 05 

de fevereiro de 2020. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52898 Nr: 56-28.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende, Resende Advogados 

Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agilmar Raimundo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os executados da 

indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste 

pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as 

matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.Após, havendo manifestação do 

executado ou transcorrido o refiro prazo, intime-se a parte a exequente 

para se manifestar, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.Sendo a consulta ao sistema BACENJUD infrutífera, defiro o 

pedido de bloqueio de veículos em nome dos executados.É possível a 

realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a 

fim de evitar que o executado venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução, bem como para garantir a execução.Por 

sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que o executado não se desfaça do bem até 

o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer 

prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Com 

essas considerações, DEFIRO a busca de veículos em nome do 

executado por meio do sistema RENAJUD, determinando o bloqueio, caso 

positivo.Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato 

mandado de penhora e avaliação.Sendo infrutífera a busca de dados dos 

executados, considerando a inexistência de bens para penhora, 

determino, desde já, a suspensão da execução, com fulcro no artigo 921, 

§1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63209 Nr: 1855-72.2017.811.0022

 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: JAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRVdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauro de Ribamar e 

Silva - OAB:25.752-MT

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos na inicial, para exonerar o autor 

JOAQUIM ALVES DA COSTA da obrigação de prestar alimentos à 

requerida LUCIANA RICORDI VIEIRA DA COSTA, retroagindo à data da 

citação, nos termos do artigo 13, § 2º, da Lei 5.478/68, com a ressalva de 

que os valores já pagos são irrepetíveis e não podem ser objeto de 

compensação (súmula 621 do STJ).Sem custas e honorários, face à 

gratuidade.Transitada em julgado, e adotadas as providências 

necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. Ante os serviços 

prestados pelo advogado nomeado, Dr. José Mauro de Ribamar e Silva, 

inscrito na OAB/MT 25.752, arbitro 01 (uma) URH. Expeça-se a respectiva 

certidão.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se os presentes autos.Publ ique-se. Registre-se . 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Pedra 

Preta-MT, 30 de janeiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71551 Nr: 2136-91.2018.811.0022

 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: Elizabeth Aparecida Leão Dias

 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:

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças 

resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de 

março de 1994, determinando a apuração de eventual defasagem na 

remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva 

reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por 

arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, excluindo-se, 

evidentemente, as parcelas abarcadas pela prescrição.A correção 

monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, 

com base no INPC, até o advento da Lei nº 11.960/09, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, quando passarão a incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança.Os juros moratórios incidirão a partir da citação, com aplicação 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 

(redação dada pela Lei nº 11.960/09).DECLARO PRESCRITOS, com fulcro 

no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que 

antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 

31/08/2013 (Súmula 85 do STJ).CONDENO o Requerido, ainda, ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da 

condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.O ente 

municipal está isento do pagamento das custas processuais.Nos termos 

do artigo 496, caput, inciso I, do CPC, proceda à remessa necessária ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54813 Nr: 714-52.2016.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A, SADI BONATTO - OAB:10011PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de bloqueio do veículo objeto do feito (ref. 55).

É possível a realização de busca de veículo automotor, junto ao sistema 

RENAJUD, a fim de evitar que o executado venha a se obstaculizar o 

referido bem para frustrar os fins da ação de reintegração de posse, bem 

como para garantir a ação.

Por sinal, o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como 

ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN – viabiliza a inserção de 

restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à 

transferência, licenciamento, circulação e registro de penhora.

Com essas considerações, DEFIRO o bloqueio do veículo Furgão 

Frigorifico, Ano/Modelo 2008, Marca: SEMI-REBOQUE, Chassi nº 

9BSR4YRA53571686, por meio do sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte autora para se manifestar quanto o resultado 

negativo da inserção da ordem no RENAJUD, conforme extrato anexo, 

bem como informar a localização do bem em questão, ou requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75250 Nr: 476-28.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Daiani Simal Santana, Ministerio Publico do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Oliveira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:6115, Stalyn Paniago Pereira - OAB:MT/6115-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 251.

Oficie-se a POLITEC solicitando complementação do Laudo Pericial Criminal 

n.º 200.2.06.2019.003693-01, devendo confrontar as declarações do 

acusado com o Laudo Pericial Criminal n.º 200.1.01.2019.002356-01 – 

Necrópsia, no que se refere ao trajeto do projétil de arma de fogo e 

distância do disparo de arma de fogo, no prazo de 10 (dez) dias, 

solicitando urgência por se trata de processo com réu preso.

Anexo ao referido ofício encaminhe cópia dos laudos mencionados.

Com relação ao ofício nº 0084/2020/PRRMESC de ref. 258, intime-se a 

defesa para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, venham-me os 

autos concluso COM URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 06 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000061-91.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 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. 

1000061-91.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Atraso de vôo, Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: GABRIELA PEREIRA COSTA Endereço: avenida 

presidente médice, 1180, centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 

POLO PASSIVO: Nome: AZUL LINHAS AEREAS Endereço: AVENIDA 

MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 9 andar, TAMBORÉ, 

BARUERI - SP - CEP: 06460-040 Senhor(a) Advogado(a0: A presente 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de Patrona polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 25/03/2020 Hora: 13:00 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, 6 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: 1000062-76.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA BEZERRA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 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. 

1000062-76.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 10.714,88 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ANA BEZERRA DA 

SILVA PEREIRA Endereço: SERGIPE, S/N, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: BTG PACTUAL SERVICOS 

FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS Endereço: CITIBANK S.A., 1499, AVENIDA PAULISTA 1111, 

BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a) Advogado(a): 

A presente referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de patrono polo ativo, para 

COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta 

Data: 04/03/2020 Hora: 13:00 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, 6 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 
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judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000129-41.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO IZIDORIO SOARES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 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. 

1000129-41.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 8.025,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: 

Nome: AUGUSTO GONCALVES DE SOUZA Endereço: Estrada Rural, s/n, 

rural, PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EDUARDO IZIDORIO SOARES Endereço: Sítio Nova Petrovina, s/n, antes 

de subir a serra vira a direita, Serra da Petrovina, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 Senhor(a) advogado(a): A presente referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de Patrona polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 25/03/2020 Hora: 13:20 

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, 6 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000131-11.2020.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES VALERIANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR OAB - MT21257/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE PEDRA 

PRETA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 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. 

1000131-11.2020.8.11.0022 Valor da causa: R$ 20.400,87 ESPÉCIE: 

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: ANA CLAUDIA ALVES VALERIANO Endereço: Av. 

Fernando Correa da Costa, 663, Centro, PEDRA PRETA - MT - CEP: 

78795-000 POLO PASSIVO: Nome: LOCALIZA RENT A CAR SA Endereço: 

AVENIDA BERNARDO DE VASCONCELOS, 377, - ATÉ 2000/2001, 

CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 31150-000 Senhor(a) 

Advogado(a): A presente referente ao processo acima identificado, tem 

por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de Patrono 

polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra 

Preta Data: 25/03/2020 Hora: 13:40 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, 6 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 
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acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001802-85.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

N. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 03 

de março de 2020, às 10h 30min. LOCAL DA AUDIÊNCIA: Endereço do 

Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, Cidade: Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000, Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000226-57.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCI DO NASCIMENTO (REU)

 

HABILITAÇAO NOS AUTOS - JUNTADA DE CONTESTAÇAO E DOCS. 

DELCI DO NASCIMENTO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 101080 Nr: 2126-68.2014.811.0028

 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: Carlos Roberto Ruvieri de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz Villas Boas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES BACCAN JUNIOR - 

OAB:196702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 SENTENÇA

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Manutenção/Reintegração de Posse proposta por 

CARLOS ROBERTO RUVIÉRI DE SOUZA em face de JORGE LUIZ VILLAS 

BOAS.

Verifica-se que a decisão recursal determinou o prosseguimento da ação 

proposta.

Considerando que a sentença foi a primeira determinação do processo, 

necessário se faz a análise do pedido de tutela antecipada.

O requerente afirma ser legítimo possuidor do imóvel Fazenda Prata, 

localizada nesta urbe, com matrículas de nº 3.030, 5.587, 6.853 e 8.275.

Afirma que o imóvel descrito foi objeto de negócio jurídico entre Sandra 

Aparecida Ruvieri de Souza e o requerido.

Afirma que está na iminência de ter sua posse esbulhada em razão de 

mandado de imissão na posse emitido por força de decisão judicial.

Requer a concessão da tutela antecipada para que o requerido 

abstenha-se de turbar ou esbulhar à área dos autores.

 É o relatório.

 Decido.

Analisando o caso concreto, a fim de se evitar consequências mais 

gravosas, considerando que se trata de conflito de terra, aliado ao fato de 

se tratar de ação proposta há quase 06 anos, designo audiência de 

justificação para o dia 18 de março de 2020, às 16h15min, momento em 

que será analisada a liminar pleiteada.

Cite-se o requerido para acompanhar a audiência de justificação, 

advertindo-o que o prazo para contestar somente fluirá a partir da 

intimação da decisão que deferir ou não o pedido de liminar (CPC, art. 562, 

última parte).

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109241 Nr: 1413-59.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Genoveva de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Bianca Reis Carmona - OAB:15.156/MT, Elimari Cunha 

Fontes - OAB:18329, Juliana Andrade Marcelo Antunes - 

OAB:18760, Marielle da Silva Fernandes - OAB:19863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Prieto Peres - 

Procurador - OAB:

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 487 inciso I do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

manejada pelo INSS, a fim de homologar o valor por ele apresentado, 

sendo R$ 1.615,69 em favor da Autora. Com efeito, em consonância com 

a decisão do TRF, ARBITRO os honorários advocatícios em favor do 

patrono da parte autora em 10% das prestações vencidas até a prolação 

da sentença.Pela parcial sucumbência, CONDENO o Embargado no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo, com moderação, em R$ 200,00 

(duzentos reais) na forma do art. 85, §8º do CPC, ficando suspensos os 

pagamentos, nos termos do art. 98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o 

Embargado litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.Havendo 

depósito, EXPEÇA-SE competente alvará para levantamento de valores, 

devendo a serventia atentar-se aos poderes conferidos ao 

patrono.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117759 Nr: 416-42.2016.811.0028

 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: LCdSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 Código: 117759

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a audiência anteriormente designada ref. 32, tendo em vista 

a existência de pauta em data anterior, como forma de dar celeridade ao 

feito,, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de 

Maio de 2020 às 14h30min.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira
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 Cod. Proc.: 123742 Nr: 2033-37.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Horácio Vilhagra Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indalécio da Costa Marques Filho, Salvador da 

Costa Marques, Jussara da Costa Marques Paracatú, Marcio da Costa 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fayrouz Mahala Arfox - 

OAB:13033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Jessiane Marques Paracatu - OAB:12177, Joelson 

Elias de Arruda - OAB:21577/MT, VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta JULGO PRESCRITA a 

pretensão do autor, o que faço pra DECLARAR EXTINTO a demanda, 

declarando resolvido o processo, com o exame do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pela 

sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento de custas e honorários 

que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos de art. 85, §2º do 

CPC.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142434 Nr: 5122-34.2017.811.0028

 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: João Bosco Tenuta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do 

benefício da auxilio doença, desde o dia 11.04.2017 (dia do indeferimento 

do requerimento administrativo) nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do 

requerimento administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta 

de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.CONDENO a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ e artigo 85, §3º, I do CPC.Deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata 

de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149103 Nr: 8456-76.2017.811.0028

 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: Catia Sebastiana Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Benedito Pereira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9457-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar a parte autora da juntada de ref 61, bem como, 

manifestar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110262 Nr: 1650-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Maria da Silva Neponuceno, Ricardo Ferreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por TELMA MARIA DA 

SILVA NEPONOCENO e RICARDO FERREIRA GARCIA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Sentença de mérito proferida nos autos de código 70206 que tramitou 

nesta comarca onde a o Executado fora condenado ao pagamento de 04 

salários mínimos mensais referentes ao beneficio de salario maternidade a 

autora, com juros de mora e correção monetária.

Devidamente intimado conforme doc. à ref. 7 o Executado nada manifestou 

conforme certidão à ref. 14.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que a Autarquia devidamente intimada na pessoa de seu 

representante legal deixou transcorrer o prazo para opor embargos a 

execução, na forma do art. 487, I e III do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE 

as pretensões da Exequente, e HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pelos Exequentes na forma pleiteada.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV, em conformidade com o art. 17, § 

1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 do 

Conselho da Justiça Federal, devendo ser encaminhada autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art. 535, §3º, II do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, EXPEÇAM-SE os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114673 Nr: 2877-21.2015.811.0028

 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: Creuza Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIAL PRIME SEGUROS LTDA, Capemisa 

Seguradora de Vida e Previdencia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Schneider - 

OAB:15345/MT, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15.013-A, 

LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20901/MT, Rony de Abreu 

Munhoz - OAB:11972/MT, Seonir Antonio Jorge - OAB:23002/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada na petição 

inicial e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR as requeridas ao 

cumprimento da cobertura do seguro de vida no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), com correção monetária INPC e juros de mora de 1%, 

contados ambos das datas das citações das requeridas, nos termos do 

art. 405 do CC. Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 

P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.Katia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115704 Nr: 3154-37.2015.811.0028

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVC, LMCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO, HLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HORACY LOPES DA SILVA, Rg: 

2623196-4, Filiação: Maria Anatalia Gomes da Silva e Armando Francisco 

Lopes da Silva, natural de Poconé-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 20 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 rito especial de destituição de 

poder familiar c/c com pedido constitutivo de adoção de tutela para 

regulamentação de guarda provisória, movida por Joel Vilar Cardoso e sua 

esposa Lediane Maria Campos Cardoso, em desfavor de Rafael Cândido 

de Oliveira e sua esposa Horacy Lopes da Silva, os autores exercem a 

guarda informal dos menores R. C. de O. J., nascido no dia 03/07/2009 e 

R. C. de O. F., nascido no dia 11/07/2011, pela via indireta, uma vez que os 

mesmos foram entregues aos avós paternos, consoante termo de Guarda 

Provisória e Compromisso. Desde a época, no mês de outubro de 2014, 

quando os menores foram retirados do convívio de seus pais biológicos, 

Sr° RAFAEL CÂNDIDO DE OLIVEIRA e sua esposa/companheira HORACY 

LOPES DA SILVA, os Autores exercem o apadrinhamento dos mesmos, 

com a concordância da Sra. "Lourdes" diretoria do Abrigo "Nazaré". 

Posteriormente, quando os menores foram entregues aos avós paternos 

os autores faziam visitas periódicas aos menores, proporcionando-lhe 

uma condição de vida mais digna, face o convívio anteriormente mantido 

com os menores, como forma de minorar o sofrimento e o desconforto ao 

qual os menores e sua irmã foram submetidos. Requerendo em suma, seja 

deferido "Liminarmente" Alvará de Guarda Provisória dos menores R. C. de 

O. J. e R.C. de O. F., para efeitos de estágio de convivência, pelo prazo 

que Vossa Excelência assinalar (ECA, art. 46), sendo dispensável a oitiva 

da menor por ter menos de 12 anos, (ECA, art. 28, § 2°);

Despacho/Decisão: DECISAOVISTOS,Considerando que nos autos em 

apenso já fora infrutífera a tentativa de intimação da Requerida no 

endereço constante nestes autos no mandado expedido à Ref. 98 e as 

diversas tentativas de citação, CITE-SE a Requerida HORACY LOPES DA 

SILVA por edital, com prazo dilatório de 20 (vinte) dias – art. 257, inciso III 

do CPC/2015. Decorrido in albis o prazo do edital e da resposta, por 

passar a se tratar de litígio sobre direito indisponível, nos termos do 

disposto no artigo 72, inciso I do Código de Processo Civil, NOMEIO a 

Defensoria Publica como curadora especial de HORACY LOPES DA 

SILVA, na forma do art. 72 inciso I e § único do NCPC.Decorrido prazo do 

Edital CERTIFIQUE-SE, e após REMETAM-SE os autos a Defensoria para 

apresentação de defesa no prazo legal, e indicação das provas que 

pretendem produzir.Após decurso de prazo ou apresentação de 

contestação, VISTAS ao IRMP.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, Antonio José Izidro da 

Silva, digitei.

Poconé, 05 de fevereiro de 2020

Antonio José Izidro da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116263 Nr: 66-54.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Maria da Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7.485/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando os memoriais finais apresentados pelo IRMP a ref. 72;

INTIME-SE a defesa do réu para apresentar alegações finais no prazo 

legal.

ATENTE-SE a secretaria aos movimentos que podem ser efetivados por 

impulsionamento de oficio, para que se evitem conclusões desnecessárias 

ao gabinete e morosidade processual.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118207 Nr: 536-85.2016.811.0028

 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: JOACY DE ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, e EXTINGO o feito com 

resolução de mérito.Pela sucumbência, CONDENO o requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do 

art. 85, §2º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118470 Nr: 610-42.2016.811.0028

 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: Janice da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, e EXTINGO o feito com 

resolução de mérito.Pela sucumbência, CONDENO a requerente no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do 

art. 85, §2º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos 

do art. 98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que DEFIRO a assistência 

judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119565 Nr: 914-41.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Rogério Assunção 

da Costa Stefan - OAB:7030/MT, FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando os memoriais finais apresentados pelo IRMP a ref. 110;

INTIME-SE a defesa do réu para apresentar alegações finais no prazo 

legal.

ATENTE-SE a secretaria aos movimentos que podem ser efetivados por 

impulsionamento de oficio, para que se evitem conclusões desnecessárias 

ao gabinete e morosidade processual.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121031 Nr: 1290-27.2016.811.0028
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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: Sonia Marly Proença

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Amparo Social 

formulado pela autora em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Pela sucumbência, condeno a requerente no pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do art.85, 

§8º do CPC/2015, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC/2015, uma vez que DEFIRO ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita.P.R.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124110 Nr: 2157-20.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Meire Fernandes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431B-MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto CONDENO a reclamada a pagar a parte 

reclamante o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização 

por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês 

contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir 

da homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ).Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130511 Nr: 11-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Manoel Muniz do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para intimar a juntada de ref 80, bem como, manifestar no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153643 Nr: 1762-57.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Gomes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que não foi possível abrir o arquivo de apelação, intime-se o 

INSS, via remessa, para juntar o arquivo, em 24 horas. Após vistas ao 

autor para contrarrazões. Certifque a tempestividade. Após, remetam-se 

ao TRF1 com nossas homenagens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155425 Nr: 2397-38.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devyd Rodrigues Franco Conzzatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 DECISÃO

VISTOS,

Considerando o transito em julgado do acórdão que redimensionou a 

dosimetria da pena do réu DEVYD RODRIGUES FRANCO CONZZATTI para 

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e 

pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

 EXPEÇA-SE a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, 

para fins do art. 15, III, da Constituição da República, e ao Instituto de 

Identificação da Secretaria de Estado de Defesa Social do Mato Grosso, 

para que se procedam as anotações de estilo;

EXPEÇA-SE guia de execução definitiva, devendo a mesma ser remetida 

ao juízo de execução penal onde o acusado cumprirá pena para fins de 

unificação.

OFICIE-SE, para anotações, aos órgãos de identificação (artigos 974, 

inciso IV, e 1.453, inciso III, CNGC);

INTIME-SE O RÉU para o pagamento da multa imposta no prazo de 10 (dez) 

dias nos termos do artigo 50 do Código Penal;

Havendo interesse do réu no pagamento PROCEDA-SE o recolhimento do 

valor atribuído a título de multa, em favor do fundo penitenciário, devendo o 

valor ser corrigido por ocasião do efetivo pagamento (arts. 49, 50 e 60 do 

Estatuto Repressivo Penal), no prazo de 10 (dez) dias. Não havendo o 

pagamento e/ou pedido de parcelamento, CUMPRA-SE o disposto no art. 

51 do Código Penal;

PROCEDA-SE o cadastro e inserção do executivo de pena, documentos e 

atos necessários, ao SISTEMA SEEU – Sistema Eletrônico de Execução 

Unificado;

Após, VISTAS ao IRMP para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 162871 Nr: 5212-08.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan do Carmo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

auxílio acidente a partir de 21.11.2017 , nos termos do art.86 §2 da Lei 

8.213/91, observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre 

os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do 

requerimento administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta 

de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.

Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata de verba 

alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a antecipação de 

Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em trinta dias sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000.00 (vinte mil 

reais).

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3º, I do CPC/2015) 

do valor da condenação.

 Isentos de custas processuais.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 1000 (mil) 

salários mínimos, art. 496, § 3º, I do CPC/2015.
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A teor do que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:

1. Nome da Segurada: RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA.

2. Benefício concedido: Auxílio-Acidente.

3. Data do início do benefício: 21.11.2017

4. Renda mensal inicial: a calcular

5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda 

não tenha sido implantado).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 163767 Nr: 5475-40.2018.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ANTONIO MOURA SANTOS, 

BRUNA CRISTINA DE MOURA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3.009-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:3009/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando os memoriais finais apresentados pelo IRMP a ref. 52;

INTIME-SE a defesa do réu para apresentar alegações finais no prazo 

legal.

ATENTE-SE a secretaria aos movimentos que podem ser efetivados por 

impulsionamento de oficio, para que se evitem conclusões desnecessárias 

ao gabinete e morosidade processual.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 121204 Nr: 1334-46.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Duarte Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

Verifica-se a ausência da parte autora em audiência de tentativa de 

conciliação, apesar de devidamente intimada.

Diga a autora acerca da ausência em 5 dias.

 Ademais, Certifique-se a secretaria da vara se houve contestação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159372 Nr: 3875-81.2018.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTINA AUXILIADORA DE MORAES 

PINHEIRO-ME, VICENTINA AUXILIADORA DE MORAES PINHEIRO, 

LUCCIANE TITO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

VISTOS,

Conforme juntada de petição de ref. 29, o exequente pleiteia a concessão 

do prazo de 10 (dez) dias, argumentando que requer para que o mesmo 

possa manifestar nos autos.

 Vistas ao autor acerca dos embargos monitórios, a fim de apresentar 

impugnação, no prazo legal.

 Após, intimem-se as partes para de forma fundamentada, manifestarem 

as provas que pretendem produzir.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159171 Nr: 3804-79.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se parte autora para tomar conhecimento de sentença de ref. 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132961 Nr: 1082-09.2017.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael Correa Marques, Paulo Roberto de Oliveira 

Marques, Maria Tereza de Oliveira Marques, Luiz Otavio Correa Marques, 

Jean Jackes do Carmo, Marilde Correa Marques de Arruda, Luiz Vicente 

de Oliveira, Dalila de Oliveira Marques, Janine Katiuscia do Carmo, Juliana 

Leticia do Carmo, Antonio Jose do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Pinto de Oliveira, VICENTE CORREA 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Formiga Júnior - 

OAB:5645/MT, Luzia Angelica Arruda Gonçalves - OAB:9802, Luzia 

Angelica de Arruda Gonçalves - OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação da parte inventariante para acostar as certidões 

negativas de débito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000786-96.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLOTILDE DO PRADO NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000786-96.2019.8.11.0028. AUTOR(A): 

MARIA CLOTILDE DO PRADO NUNES REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS, Trata-se de um cumprimento de Sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Cite-se o executado para, querendo 

impugnar à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do 

CPC/2015. Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que 

deverá ser certificado, ou concordando o executado com o cálculo 

apresentado pela parte autora, homologo desde já o referido cálculo. 

Após, sendo o crédito superior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 3º, I e art.4ª da Resolução nº 405/2016 do 

Conselho da Justiça Federal e art.17, §1º da Lei 10.259/01, expeça-se 

ofício requisitório, via PRECATÓRIO, devendo ser encaminhada autoridade 

na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, na forma do 

art.535, §3º, II do CPC. Com relação aos honorários sucumbenciais, não 

havendo impugnação o que deverá ser certificado, ou concordando o 

executado com o cálculo apresentado, homologo-o desde já. Sendo o 

crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em conformidade com o 

art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da Resolução nº 559/07 

do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício requisitório, via RPV, 
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devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de quem o ente público 

foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II do CPC.” Cumpridas 

as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos alvarás 

conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos poderes 

conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000087-71.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY ALINE DA SILVA LUCAS OAB - MT27355-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

POCONÉ DECISÃO Processo: 1000087-71.2020.8.11.0028. AUTOR(A): 

EDSON FERREIRA DE ARAUJO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS, Trata-se de ação que 

visa à obtenção de benefício previdenciário. Defiro os benefícios da 

gratuidade de justiça, pois presente os requisitos do artigo 12, da Lei 

1.060/50. 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. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê 

a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A antecipação de tutela 

deve se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para 

levar ao convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito 

pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro. Contudo, não restou 

demonstrado nos autos a probabilidade do direito do requerente, mormente 

considerando que a prova da condição de segurado especial será 

colacionada também através de prova pericial. Assim, INDEFIRO a tutela 

antecipada com o fim de obtenção do benefício previdenciário de ação 

restabelecimento de benefício de auxílio doença em conversão em 

aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente c/c pedido de antecipação 

de tutela. Por se tratar de Ação de auxílio doença com conversão em 

aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente c/c pedido de antecipação 

de tutela, verifico que a demanda exige realização de perícia médica. 

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 06 de março de 2020, às 11h30min a 

ser realizada nas dependências deste Fórum. Para tanto, nomeio como 

perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a quantia de R$500,00 

(quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 do CJF. O exame médico consistirá na 

averiguação da condição física da parte autora, de seu quadro de saúde e 

do histórico clínico da enfermidade segundo os exames, atestados e 

relatórios médicos por ela apresentados, com elaboração de laudo ao 

final, detalhando todas as impressões colhidas. O Senhor perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando 

todos os seus exames e os quesitos do juízo. Como quesitos do juízo o 

médico perito nomeado deve responder: 1) Queixa que o(a) periciado(a) 

apresenta no ato da perícia. 2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). 3) Causa provável da(s) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. 4) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. 5) 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. 6) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. 7) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? 8) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). 9) 

Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique. 10) 

Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre 

de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. 11) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. 12) 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? 13) 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? 14) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? 

15) 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? 16) 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)? 17) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. 18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor 

do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF. Como 

forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a citação 

do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação para 

comparecimento em audiência. Por sua vez, decorrido o prazo de 

contestação, independente de manifestação, vistas ao autor. Após, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-42.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DE ALVARENGA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000173-42.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOSE CATARINO 

DE ALVARENGA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 18/03/2020 

Hora: 13:20 , 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: 1000174-27.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CATARINO DE ALVARENGA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA OAB - MT27700/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000174-27.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOSE CATARINO 

DE ALVARENGA AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO 

SEBASTIAO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 18/03/2020 Hora: 13:30 , 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 544 de 660



Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-70.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VOLPATO PAZIN (INTERESSADO)

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:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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: 1000177-79.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000177-79.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:JOSE DOMINGOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

19/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 6 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: 1001764-73.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA BENEDITA DE SOUZA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT13947-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))

 

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: 1000178-64.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE LUZIA NUNES DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000178-64.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:ROSILENE LUZIA 

NUNES DO CARMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALISSA NUNES 

DE SOUZA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé Data: 

19/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, CENTRO, 

POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 6 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: 8010836-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODINIL BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT12291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011378-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(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))

 

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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-90.2010.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA SANTANA ARANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT9364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010182-90.2010.8.11.0028. REQUERENTE: JULIETA SANTANA ARANHA 

REQUERIDO: GLOBAL VILAGE TELECOM LTDA DECISÃO VISTOS, Defiro 

pedido de ID 21092584. DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

dos executados GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, CPF/CNPJ: 

03.420.926/0001-24, no valor de R$ 556,53 (quinhentos e cinquenta e seis 

reais e cinquenta e três centavos). Frutífera ou parcialmente frutífera a 

diligência, intime-se a parte executada na forma dos artigos art.841, §2º 

CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da 

penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de 

direito. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência. Decorrido o 

prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas necessárias para 

transferência do valor à conta vinculada ao juízo. No caso de penhora 

negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, dê-se ciência ao 

credor devendo se manifestar quanto ao prosseguimento. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014955-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LENIELSON BATISTA ARRUDA LANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

b ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8014955-71.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LENIELSON BATISTA 

ARRUDA LANGE REQUERIDO: BANCO IBI S/A DECISÃO VISTOS, DEFIRO o 

pedido de consulta de veículo automotor pertencente ao executado, por 

meio do sistema RENAJUD. Não sendo localizado veículos em nome do 

executado, via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 

Com a localização, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, consignando-se que 

cabe a parte diligenciar em busca do automóvel. Quanto ao pedido de 

acesso ao INFOJUD, INDEFIRO uma vez que compete ao autor tomar 

providencias e medidas necessárias á defesa e satisfação de seus 

interesses tendo em vista que lhe incumbe provar o fato constitutivo de 

seu direito e a busca de bens passíveis de penhora, sendo necessária a 

intervenção do judiciário após esgotadas todas as possibilidades de 

diligências para se obter a informação pretendida. Dito isso, indefiro o 

respectivo pedido Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8016098-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT21577-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO NEI FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8016098-95.2016.8.11.0028. EXEQUENTE: MARIA JUCILENE A ALMEIDA 

LOBO - ME EXECUTADO: ANGELO NEI FERREIRA GOMES DECISÃO 

VISTOS, Defiro pedido de ID 16505743. DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado ANGELO NEI FERREIRA GOMES, 

CPF/CNPJ: 352.576.441-34, no valor de R$ 412,24 (quatrocentos e doze 

reais e vinte e quatro centavos). Frutífera ou parcialmente frutífera a 

diligência, intime-se a parte executada na forma dos artigos art.841, §2º 

CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da 

penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de 

direito. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de 

Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo 

mesmo prazo, tornando os autos conclusos com urgência. Decorrido o 

prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas necessárias para 

transferência do valor à conta vinculada ao juízo. No caso de penhora 

negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, dê-se ciência ao 

credor devendo se manifestar quanto ao prosseguimento no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010147-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ BRENNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACADEMIA SPORTS CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010147-86.2017.8.11.0028. EXEQUENTE: MARCIO LUIZ BRENNER 

EXECUTADO: ACADEMIA SPORTS CENTER LTDA - ME DECISÃO VISTOS, 

Defiro parcialmente o pedido de ID 21767771. DETERMINO a penhora 

on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em 

instituição financeira, em nome do executado ACADEMIA SPORTS CENTER 

LTDA, CPF/CNPJ: 23.867.202/0001-30, no valor de R$ 3.207,65 (três mil e 

duzentos e sete reais e sessenta e cinco centavos). Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada na forma 

dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrada apenas valores 

irrisórios, DEFIRO o pedido de consulta de veículo automotor pertencente 

ao executado, por meio do sistema RENAJUD. Não sendo localizado 

veículos em nome do executado, via RENAJUD, a secretaria deverá intimar 

o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. DETERMINO a expedição de Ofício ao 

SPC/SERASA para inclusão do executado banco de dados de 

inadimplentes. Quanto ao pedido de acesso ao INFOJUD, INDEFIRO uma 

vez que compete ao autor tomar providencias e medidas necessárias á 

defesa e satisfação de seus interesses tendo em vista que lhe incumbe 

provar o fato constitutivo de seu direito e a busca de bens passíveis de 

penhora, sendo necessária a intervenção do judiciário após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida. Dito isso, indefiro o respectivo pedido Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010157-38.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMASILIO ROSA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE LUZIA PINTO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010157-38.2014.8.11.0028. EXEQUENTE: AMASILIO ROSA DOS SANTOS 

EXECUTADO: MARILENE LUZIA PINTO DE CARVALHO DECISÃO VISTOS, 

Defiro pedido de ID 22889360. DETERMINO a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado MARILENE LUZIA PINTO DE 

CARVALHO, CPF/CNPJ: 362.475.881-00, no valor de R$ 10.074,18 (dez mil 

e setenta e quatro reais e dezoito centavos). Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, intime-se a parte executada na forma dos artigos 

art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se ciência ao 

exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que 

entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do 

Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária para 

manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. DECISÃO VISTOS, Defiro pedido de ID 21092584. DETERMINO a 

penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação 

em instituição financeira, em nome do executado GLOBAL VILLAGE 

TELECOM S/A, CPF/CNPJ: 03.420.926/0001-24, no valor de R$ 556,53 

(quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos). 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em 

seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a 

fim de que requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com 

fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte 

contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo. No caso de penhora negativa ou encontrada apenas 

valores irrisórios, DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de 

veículo automotor pertencente ao executado, por meio do sistema 

RENAJUD. Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido 

de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe 

de meios para indicar o paradeiro dos veículos. Não sendo localizado 
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veículos em nome do executado, via RENAJUD, a secretaria deverá intimar 

o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-86.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ARI ANTONIO FACCO DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GORESTON DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010029-86.2012.8.11.0028. REQUERENTE: ARI ANTONIO FACCO DALLA 

NORA - ME REQUERIDO: JOSE GORESTON DE CASTRO DECISÃO VISTOS, 

Defiro pedido de ID 21092584. DETERMINO a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado JOSÉ GORESTON DE CASTRO, 

CPF/CNPJ: 247.725.658-09, no valor de R$ 3.050,70 (três mil e cinquenta 

reais e setenta centavos). Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, 

intime-se a parte executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, 

§2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora 

efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de direito. 

Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência. Decorrido o prazo sem 

manifestação, adote a secretaria as medidas necessárias para 

transferência do valor à conta vinculada ao juízo. No caso de penhora 

negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, dê-se ciência ao 

credor devendo se manifestar quanto ao prosseguimento., no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010317-05.2010.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PAULO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT8364-O (ADVOGADO(A))

Gustavo Cantarelli OAB - MT11964-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010317-05.2010.8.11.0028. EXEQUENTE: RODRIGO PAULO CORREA 

EXECUTADO: CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES DECISÃO 

VISTOS, Defiro parcialmente o pedido de ID 23793475. DETERMINO a 

penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação 

em instituição financeira, em nome do executado CASSIO ROBERTO DA 

COSTA MARQUES, CPF/CNPJ: 248.747.796-20, no valor de R$ 21.505,76 

(vinte e um mil e quinhentos e cinco reais e setenta e seis centavos). 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em 

seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a 

fim de que requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com 

fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte 

contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo. No caso de penhora negativa ou encontrada apenas 

valores irrisórios, DEFIRO o pedido de consulta de veículo automotor 

pertencente ao executado, por meio do sistema RENAJUD. Não sendo 

localizado veículos em nome do executado, via RENAJUD, a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. DETERMINO a expedição de Ofício ao 

SPC/SERASA para inclusão do executado banco de dados de 

inadimplentes. Quanto ao pedido de acesso ao INFOJUD, INDEFIRO uma 

vez que compete ao autor tomar providencias e medidas necessárias á 

defesa e satisfação de seus interesses tendo em vista que lhe incumbe 

provar o fato constitutivo de seu direito e a busca de bens passíveis de 

penhora, sendo necessária a intervenção do judiciário após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida. Dito isso, indefiro o respectivo pedido Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000337-75.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDE NICOLAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000337-75.2018.8.11.0028. EXEQUENTE: ATAIDE NICOLAU EXECUTADO: 

VIVO S.A. DECISÃO VISTOS, Defiro pedido de ID 24340494. DETERMINO a 

penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação 

em instituição financeira, em nome do executado TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62, no valor de R$ 13.628,36 (treze mil e 

seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos). Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada na forma 

dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 

juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VILELA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO SOCORRO PIT-STOP LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010036-39.2016.8.11.0028. REQUERENTE: SEBASTIAO VILELA SILVA 

NETO REQUERIDO: AUTO SOCORRO PIT-STOP LTDA - ME DECISÃO 

VISTOS, Defiro pedido de ID 24157368. DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado AUTO SOCORRO PIT STOP ME, 

CPF/CNPJ: 03.000.421/0001-00, no valor de R$ 26.960,18(vinte e seis mil e 

novecentos e e sessenta reais e dezoito centavos). Frutífera ou 

parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada na forma 

dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em seguida, dê-se 

ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que 

requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com fundamento 

no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte contrária 

para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos conclusos com 

urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as 

medidas necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao 
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juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores 

irrisórios, dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010877-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIMA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010877-97.2017.8.11.0028. EXEQUENTE: ANTONIO LIMA PEREIRA 

EXECUTADO: BANCO BMG S.A DECISÃO VISTOS, Defiro pedido de ID 

23294823. DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado BANCO BMG S/A, CPF/CNPJ: 61.186.680/0001-74, no valor de 

R$ 11.791,27 (onze mil e setecentos e noventa e um reais e vinte e sete 

centavos). Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. 

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com 

fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte 

contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas 

valores irrisórios, dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto 

ao prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-44.2020.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAYNE ROBERTA GOMES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000050-44.2020.8.11.0028. REQUERENTE: KAROLAYNE ROBERTA 

GOMES DA CRUZ REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Trata-se de Ação de 

Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de 

Urgência proposta por KAROLAYNE ROBERTA GOMES DA CRUZ em face 

de TELEFÔNICA S/A. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. No caso, noto que o autor não acostou prova inequívoca 

apta a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano dos fatos 

alegados, uma vez que, em pesquisa ao Sistema disponibilizado pelo SPC 

Brasil foi constatada inexistência de inscrição em nome da requerida, 

conforme comprovante em anexo. Não vislumbrando nos autos os 

pressupostos necessários para o deferimento da tutela antecipada, outro 

caminho não há senão indeferi-la. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

tutela antecipada. DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as 

partes. CITE-SE o reclamado, na pessoa de seu representante legal, para 

comparecer a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não haja 

comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, 

conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. Concedo ao autor os benefícios 

da justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000615-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL PEDRO DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-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))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

1000615-13.2017.8.11.0028. EXEQUENTE: JOENIL PEDRO DE ARRUDA 

EXECUTADO: VIVO S.A. DECISÃO VISTOS, Defiro pedido de ID 24341001. 

DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62, no valor de R$ 

14.048,29 (catorze mil reais e quarenta e oito reais e vinte e nove 

centavos). Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. 

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com 

fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte 

contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas 

valores irrisórios, dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto 

ao prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-39.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE ALVES MUNIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 01301034118 

(REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

LAURO PEREIRA LEITE 98018817120 (REQUERIDO)

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010661-39.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JANICE ALVES MUNIS 

REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A., LAURO 

PEREIRA LEITE 98018817120, NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES 

AGUIAR 01301034118, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. DECISÃO VISTOS, Defiro parcialmente o pedido de ID 

25811563. DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, 

CPF/CNPJ: 10.760.260/0001-19, no valor de R$ 4.964,73 (quatro mil e 

novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos). 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. Em 

seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, a 

fim de que requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com 

fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte 

contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 
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conclusos com urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo. No caso de penhora negativa ou encontrada apenas 

valores irrisórios, DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de 

veículo automotor pertencente ao executado, por meio do sistema 

RENAJUD. Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar no sentido 

de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe 

de meios para indicar o paradeiro dos veículos. Não sendo localizado 

veículos em nome do executado, via RENAJUD, a secretaria deverá intimar 

o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Quanto ao pedido de acesso ao INFOJUD, 

INDEFIRO uma vez que compete ao autor tomar providencias e medidas 

necessárias á defesa e satisfação de seus interesses tendo em vista que 

lhe incumbe provar o fato constitutivo de seu direito e a busca de bens 

passíveis de penhora, sendo necessária a intervenção do judiciário após 

esgotadas todas as possibilidades de diligências para se obter a 

informação pretendida. Dito isso, indefiro o respectivo pedido Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010384-23.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 01301034118 

(EXECUTADO)

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DECISÃO Processo: 

8010384-23.2017.8.11.0028. EXEQUENTE: JAIR LIMA DOS SANTOS 

EXECUTADO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A., 

NEUCYANNE CONCEICAO RODRIGUES AGUIAR 01301034118, CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO VISTOS, 

Defiro pedido de ID 21092584. DETERMINO a penhora on-line sobre 

dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA 

DE VIAGENS S/A, CPF/CNPJ: 10.760.260/0001-19, no valor de R$ 7.566,95 

(sete mil e quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco 

centavos). Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte 

executada na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC. 

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito. Havendo impugnação, com 

fundamento no art.10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à parte 

contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os autos 

conclusos com urgência. Decorrido o prazo sem manifestação, adote a 

secretaria as medidas necessárias para transferência do valor à conta 

vinculada ao juízo. No caso de penhora negativa ou encontrados apenas 

valores irrisórios, dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto 

ao prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 5/2020-PGA

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais na forma da lei, e

RESOLVE:

 DESIGNAR, o senhor MAURICIO CASALI, Auxiliar Judiciário, matrícula n. 

1476, para responder cumulativamente a função de Distribuidor Judicial, 

durante o afastamento do titular José Carlos de Sousa, no período de 

10/02/2020 a 24/02/2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Porto dos Gaúchos/MT, 06 de fevereiro de 2020.

 RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36129 Nr: 1629-76.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Francisco Cristofoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Renato Dutra Elegda, Eliseu José 

Schafer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dirceu Peres Farias Junior - 

OAB:17765A, Ronaldo Cesário da Silva - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:19820/O, Mateus Fernandes Coelho de Souza - 

OAB:98265

 Vistos.

Defiro a PENHORA ONLINE e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

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.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já determino que seja intimada a parte exequente para que dê 

andamento no feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

No mais, no que tange ao pedido da parte exequente no sentido de que 

seja determinada a inscrição do nome da parte devedora no cadastro de 

inadimplentes, objetivando compeli-la ao adimplemento do crédito 

exequendo.

Pois bem. Com o advento do Novo Código de Processo Civil passou a 

prever expressamente a possiblidade de inscrição do nome do executado 

em cadastros de inadimplentes, conforme teor do art. 782, § 3º do CPC.

Com isto, à vista de tudo que dos autos consta, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte Exequente para fim de determinar a inclusão via 

SERASAJUD ou, na sua ausência, expedição de ofício aos órgãos de 

proteção ao crédito, para que no prazo de 10 (dez) dias, incluam o nome 

do executado na lista de registro da SERASA/SPC.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23099 Nr: 806-10.2014.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Outo Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Vistos.
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Considerando o requerimento de ref. 162, bem como que fora 

arbitrados/fixados os honorários advocatícios em favor do causídico 

nomeado na sentença de ref. 126, EXPEÇA-SE competente certidão, caso 

ainda não tenha sido expedida.

No mais, DEFIRO a PENHORA ONLINE e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

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.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já determino que seja intimada a parte exequente para que dê 

andamento no feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27345 Nr: 1386-06.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Marcelino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

ORLANDO MARCELINO e JORGE BALBINO DA SILVA, já qualificados nos 

autos, vem por meio de advogado constituído, propor cumprimento de 

sentença em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34687 Nr: 1008-79.2017.811.0019

 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: Devair Batista de Souza, Ana de Fátima Pereira de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a conceder o benefício de 

auxílio-doença, a partir do indeferimento do requerimento administrativo 

ocorrido em 10/02/2017 e posterior conversão em APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, desde a data da realização da perícia médica e data de início 

de pagamento na data desta sentença, a ANA DE FÁTIMA PEREIRA DE 

SOUZA.4. Providências FinaisOs juros de mora incidem a partir da citação 

válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça 

(“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários 

incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a 

entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora 

incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros 

remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser 

estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de 

correição monetária. Ainda, determino que a correção monetária se dê na 

forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.No que tange às custas judiciais, cita o artigo 82, §2º do Código de 

Processo Civil que “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”. Nesse sentido, verifica-se que a Autarquia 

Federal do INSS foi vencida neste processo, devendo, portanto, pagar as 

custas processuais. Em respeito ao assunto, insta lembrar que a 

imunidade recíproca disposta no artigo 150, VI, “a” c/c art. 150, §2º, 

ambos da Constituição Federal, diz respeito somente à impostos, não se 

aplicando às taxas e, portanto, não se aplicando ás custas (que possui 

natureza jurídica de taxa). Logo, conforme pacificado na jurisprudência, o 

INSS somente é isento do pagamento das custas (inclusive despesas com 

oficial de justiça) quando prevista a referida isenção em lei estadual 

específica. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39421 Nr: 3209-44.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na 

denúncia para o fim de condenar GLEISON OLIVEIRA FERREIRA, já 

qualificado no feito, como incurso na sanção do artigo 217-A do Código 

Penal.4. Dosimetria da PenaA individualização da pena em concreto deve 

atender o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal. O delito 

previsto no art. 217-A do Código Penal é abstratamente punido com 

reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.4.1 Circunstâncias judiciaisEm 

conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais:•culpabilidade: a conduta do réu é altamente 

reprovável, tendo se dirigido a menor com personalidade em formação, 

mas não autoriza aumento porque a tenra idade da vítima já faz parte da 

estrutura elementar do tipo penal;•(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49898 Nr: 2397-31.2019.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Junior Stringari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 INTIMO o advogado do réu, Dr. André Rodrigo Schneider, para 

comparecer à audiência de instrução designada para o dia 06/02/2020, 

àas 13:00 hs, conforme decisão de ref. 21 que não foi publicada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29155 Nr: 656-58.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcides Gadote

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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DELCIDES GADOTE, já qualificada nos autos, vem por meio de advogada 

constituída, propor cumprimento de sentença complementar em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31441 Nr: 1826-65.2016.811.0019

 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: Cosme Paulo Nogueira-Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Paulo Nogueira, Espólio de 

Joaninha da Rocha Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não havendo óbice ao pleito de ref. 144, sobretudo porque as diligências 

realizadas nos sistemas integrados/conveniados ao Poder Judiciários não 

resultaram em nenhum endereço atualizado, DEFIRO o pedido formulado 

pela parte requerente, de modo que DETERMINO que SE OFICIE as 

permissionárias de telefonia (OI, TIM, VIVO e CLARO), para que informe o 

endereço de Jorge Paulo Nogueira (CPF n.º 442.203.401-49), constante 

em seus cadastros, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, sendo frutífera a diligência, INTIME-SE/CITE-SE o herdeiro no 

endereço fornecido.

Por fim, considerando as informações fornecida pela parte autora à ref. 

146, no que tange ao cancelamento do alvará expedido à ref. 129, cuja 

beneficiada é a herdeira MARIA JOSÉ NOGUEIRA MARQUES, sendo o 

valor devolvido para a conta judicial de origem, DETERMINO que seja 

expedido novo alvará eletrônico para o levantamento e transferência dos 

valores em favor da herdeira MARIA JOSÉ NOGUEIRA MARQUES, na 

conta indicada à ref. 146.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 35353 Nr: 1303-19.2017.811.0019

 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: José Justo Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)3.Dispositivo“Ex positis”, NÃO CONHEÇO dos presentes EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos pela requerida, por não visualizar qualquer 

omissão contradição e/ou obscuridade.No mais, intime-se a autarquia ré 

para cumprir a tutela de urgência concedida na sentença de ref. 42. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36052 Nr: 1598-56.2017.811.0019

 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: Ismaildo Machado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.À vista de tudo que consta nos autos, antes de proceder na forma 

disciplinada no art. 355 (Do Julgamento Antecipado do Mérito) ou art. 357 

(Do Saneamento e da Organização do Processo), ambos do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/15), DETERMINO que SE INTIMEM as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento ou declaração de preclusão temporal. Tais intimações das 

partes será feita via DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam 

de intimação pessoal (DPE/MP/FAZENDA PÚBLICA).ADVIRTO as partes 

que, para cumprimento do disposto no artigo 370 do Código de Processo 

Civil, deverão ser especificados quais fatos se pretendem comprovar 

através das provas requeridas, justificando sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.Em caso de requerimento de prova testemunhal, desde 

já, no mesmo prazo e oportunidade do requerimento das provas, 

apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.À vista do que dispõe o art. 357, § 

5º, do Código de Processo Civil, "o número de testemunhas arroladas não 

pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de 

cada fato".Assim, do mesmo modo, as partes deverão especificar quais 

fatos pretendem comprovar através da prova testemunhal requerida, 

justificando a necessidade, sob pena de indeferimento. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 36053 Nr: 1599-41.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Moreno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

LINDALVA MORENO DA SILVA, já qualificada nos autos, vem por meio de 

advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 2204-84.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide Alves Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MARIA NEIDE ALVES PEREIRA GOMES, já qualificada nos autos, vem por 

meio de advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 551 de 660



para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37563 Nr: 2318-23.2017.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergito Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SERGITO RODRIGUES DA CRUZ, já qualificado nos autos, vem por meio de 

advogada constituída, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38722 Nr: 2906-30.2017.811.0019

 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: Reinaldo dos Reis Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Cabe ressaltar que, como ocorreu o falecimento da parte autora no 

curso do processo, viabiliza, por conseguinte, a habilitação de eventuais 

herdeiros que possam dar regular prosseguimento ao feito.Assim sendo, 

intime-se a parte autora para que regularize o polo ativo da demanda, 

tomando as providências que se fizerem necessárias.Destarte, nos 

termos do art. 313, I, e art. 221, caput, ambos do CPC/2015, determino a 

suspensão dos presentes autos, pelo prazo de 06 (seis) meses, devendo 

os autos aguardarem no arquivo provisório.Após, certifique-se e voltem 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42059 Nr: 1303-82.2018.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CLEONICE SOARES, já qualificada nos autos, vem por meio de advogado 

constituída, propor cumprimento de sentença em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, a qual poderá impugnar a execução no prazo 

ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos, ficando ciente desde já 

que, findo prazo legal, os autos retornarão automaticamente à secretaria.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias; já em caso negativo, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal competente, nos 

termos do art. 910, §1º, do CPC/15;

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 11/2020-CPAN

A Doutora Janaína Cristina de Almeida, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR a Sr ª. MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES DE OLIVEIRA, 

brasileira, portadora do RG n. 18537952 - SSP/MT e CPF n. 

018.412.231-74, do cargo de Assessora de Gabinete I - Grupo 

Operacional PDA-CNE-VII - do Gabinete da Terceira Vara desta Comarca, 

a partir de 09.02.2020.

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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000147-48.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

W. C. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYCA VILELA GUIMARAES OAB - MT27266/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. D. S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000147-48.2020.8.11.0059. 

REQUERENTE: WISLYEM CAMARGO DOS SANTOS MORAES REQUERIDO: 

WISLYM CAMARGO DOS SANTOS MILANEZ Considerando a ausência de 

Defensoria Pública, nomeio como curador especial da interditanda o 

advogado Carlos Roberto Ribeiro Filho – OAB/MT 22160-B – Tel. 

(66)98466-0821. Intime-se o curador do múnus abrindo vista dos autos 

para manifestação e, se o caso, impugnar o pedido. Proceda-se o devido 

cadastramento nos termos do artigo 752 § 2 do CPC. PORTO ALEGRE DO 

NORTE, 4 de fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40924 Nr: 647-15.2012.811.0059

 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: Peraci da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça, Doraci Machado 

de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Gilberto Louredo da Silva - OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 Vistos, etc.

Considerando a petição derradeiramente juntada (embargos de declaração 

de fls. 436/487), intimem-se as partes, por intermédio dos advogados, 
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para, em 05 dias, nos termos do art. 1.023, § 2º do CPC, apresentarem, 

caso queiram, manifestação.

Decorrido o prazo acima, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 45166 Nr: 988-07.2013.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rocha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Alves de Souza - 

OAB:15540-B/MT, Raizza Sousa Matos - OAB:14780-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 64503 Nr: 1150-94.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGUEL SCHELSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 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): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 74626 Nr: 5504-65.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SABINO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

manifestação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 74714 Nr: 5547-02.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arceny Chaves Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENUÉLITA BISPO DOS SANTOS 

- OAB:17569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 64299 Nr: 1043-50.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Virgulino Pinheiro Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, 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.: 66447 Nr: 1898-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA PINHEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/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. 113.

 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.: 87383 Nr: 7714-55.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odulia de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 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. 103.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida
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 Cod. Proc.: 92973 Nr: 10947-60.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ROCHA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/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. 81.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 93471 Nr: 11259-36.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLOS, SOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeni Martins Brito - 

OAB:TO 3535

 Vistos, etc;

Trata-se de ação de execução de alimentos em que, após a prática de 

diversos atos processuais, foi decretada a prisão civil do executado (ref. 

47).

O mandado de prisão foi incluído no BNMP e entregue à autoridade policial, 

sendo cumprido em 01.02.2020 (ref. 51).

Em seguida, as partes apresentaram acordo extrajudicial e pediram a 

homologação, bem como a expedição do competente alvará de soltura 

(ref. 62).

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista que a ação versa sobre direitos disponíveis, que as 

cláusulas da avença aparentam regularidade e que as partes foram 

devidamente representadas, HOMOLOGO a transação de ref.62, para que 

surta os efeitos jurídicos e, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “b”, c/c 

art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15, extingo o processo.

Em consequência, revogo a decisão que decretou a prisão civil do 

executado, determinando a expedição de alvará de soltura em favor de 

JOSÉ ALDERI GOES DE AZEVEDO, se por outro motivo não deva 

permanecer preso.

Com base no princípio da causalidade, condeno o executado ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC).

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios do advogado nomeado (Dr. Nelton Schwingel - OAB/MT nº 

14.175-A) em razão da ausência de defensoria pública na comarca, que 

fixo em 02 URH’s (tabela OAB/MT), devendo a secretaria expedir o 

necessário.

 Ciência ao Ministério Público.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 9308 Nr: 1640-68.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Balbina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 12042 Nr: 602-50.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gislaide Soares Camilo

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 14614 Nr: 1091-53.2009.811.0059

 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: Pedro Pires 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 19433 Nr: 3083-15.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valtiêr José Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:16171-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21703 Nr: 1886-88.2011.811.0059

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirian Aparecida de Souza 

Ferreira - OAB:12360-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Pimentel Figueredo - 

OAB:40840

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o procedimento ficou paralisado por 

mais de cinco anos sem impulso da parte autora.
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 Diante disso, por cautela, determino a intimação pessoal do requerente 

para, em até 05 dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 485, §1º, do CPC.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 8258 Nr: 579-75.2006.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geny Francisca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a inércia da fazenda pública, defiro o pedido de habilitação 

(fls. 173/199) e ADMITO a sucessão processual do polo ativo, nos termos 

do art. 689 do CPC, devendo ser procedida a devida retificação no sistema 

Apolo.

Desse modo, intime-se novamente a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado, na 

forma do artigo 535 do CPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 11920 Nr: 508-05.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Rodrigues Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT, YDIARA GONÇALVES DAS NEVES - 

OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.906/94, tem-se que o advogado 

substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários 

sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento.

Sabe-se que, para o novo patrono possa ingressar nos autos, é 

necessário, em regra, a juntada de substabelecimento do procurador 

anterior e a parte deverá adimplir, até aquele momento, pelos serviços 

advocatícios prestados.

Desse modo, intime-se a advogada constituída à fl. 173 para, em 10 dias, 

manifestar sobre a petição de fls. 176/179.

Decorrido o prazo acima, retornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17842 Nr: 1686-18.2010.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - 

OAB:MT25481-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora apresentou cumprimento de sentença (fls. 162/167), 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado para impugnar, o INSS concordou com o cálculo apresentado (fl. 

158-v).

Desse modo, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente e 

determino a expedição do competente RPV, devendo as partes serem 

intimadas para ciência do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 

da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40088 Nr: 2837-82.2011.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional - Procuradoria de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rhandell Bedim Louzada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conheço dos embargos em razão da tempestividade. Analisando a 

sentença atacada, não vislumbro nenhuma obscuridade, contradição, 

omissão, ou erro material, fato que demonstra que os embargos almejam a 

reforma da decisão, consoante registro da parte embargante. De início, 

anoto que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

COMPLEMENTAR o acórdão ou sentença quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas. Somente é possível conferir 

efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir 

referidos defeitos. A sentença embargada e fundamentada exprimiu o 

entendimento deste juízo acerca da matéria discutida nos autos, não 

havendo que se falar em obscuridade, omissão, erro material ou a alegada 

contradição.Logo, mesmo entendendo o descontentamento expressado 

por meio da derradeira petição, não há como acolher os embargos para 

modificar a sentença, até porque o requerimento deixou evidente que o 

inconformismo da parte embargante é com o teor da decisão.Sobre o 

tema, o julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – 

ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – 

PREPONDERÂNCIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – 

EMBARGOS REJEITADOS.O acórdão embargado não contém vícios do art. 

1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal 

de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito 

infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses 

vícios implica, como consequência, na modificação do julgamento, o que 

não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte 

embargante é de revisitar a lide. (ED 33478/2018, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018).Posto isso, não 

acolho os presentes embargos. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 48190 Nr: 3963-02.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdN, LJNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Paiao Rios - 

OAB:277251, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT, Roger dos 

Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a autora Lana Julia Nascimento Felipe, nascida em 

11/09/1997, atingiu a maioridade, com lastro no art. 76, do CPC, suspendo 

o feito e determino a regularização de sua representação em 15 dias, sob 

pena extinção (art. 76, §1º, I, CPC).

Decorrido o aludido lapso temporal, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001114-30.2019.8.11.0059
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Parte(s) Polo Ativo:

IAPIREI VALENTIM TAPIRAPE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (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: 1001114-30.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): IAPIREI VALENTIM TAPIRAPE REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária que 

visa concessão do benefício de pensão por morte, proposta por IAPIRE’I 

VALENTIM TAPIRAPÉ em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz o autor em pleito inicial 

que foi casado segundos os seus costumes tribais com Mareapawygi 

Tapirape, falecida no ano de 2018. Contudo, mesmo entendendo 

preencher os requisitos para concessão do benefício previdenciário de 

pensão por morte, o aludido pleito foi indeferido pelo requerido sob 

fundamento de “falta de qualidade de dependente”. Na decisão inicial foi 

deferido o pedido de justiça gratuita e determinou-se a citação da parte 

requerida. Devidamente citada, a Autarquia requerida apresentou 

contestação, ocasião que pugnou pela improcedência da ação. 

Impugnação à contestação. Realizada audiência de instrução, com a oitiva 

de duas testemunhas da parte autora. No mesmo ato, a parte autora 

reiterou a inicial como alegações finais remissivas. Não houve 

apresentação de alegações finais por parte da autarquia ré, uma vez que 

não compareceu em audiência, restando preclusa a sua apresentação de 

memoriais. É o sucinto relatório. Fundamento e Decido. Pois bem. Trata-se 

de ação previdenciária proposta pelo autor visando a concessão de 

pensão pela morte de sua esposa. Inexistindo irregularidades a serem 

sanadas ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

Para a concessão do benefício de pensão por morte, necessário se faz a 

demonstração da condição de segurado da falecida, bem como da 

situação de dependência do requerente, nos termos do art. 74 da Lei nº 

8.213/91. O fato gerador do direito à percepção do benefício de pensão 

por morte, somente se verifica na data do óbito do segurado (esposa do 

autor), que ocorrera em 15/09/1973. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios da Previdência Social, prevê a concessão da 

pensão por morte aos dependentes do segurado chefe ou arrimo de 

unidade familiar, a contar da data prevista nas hipóteses do art. 74 da Lei 

nº 8.213/1991. Com efeito, nesse influxo de ideias, dois são os requisitos 

necessários para a concessão do pedido: a) condição de dependente do 

requerente; e b) qualidade de segurada da falecida. Logo, verifica-se que 

o ‘de cujus’ se enquadra na qualidade de segurada especial, definido no 

artigo 9º, VII, do Decreto n. 3048/99. Em resumo, o segurado especial 

traduz-se naquela pessoa, cuja contribuição, apesar de também 

obrigatória, é diferenciada da do segurado empregado, incidindo 

unicamente sobre a sua produção, ou seja, não há 

salário-de-contribuição, exceto se o mesmo desejar contribuir 

facultativamente, como contribuinte individual, a fim de possibilitar a 

conceder benefícios superiores ao salário mínimo. Como início de prova 

material foi apresentado Certidão de exercício de atividades rural, emitida 

no ano de 2018, pela FUNAI, a qual consigna que o requerente era casado 

segundo os costumes tribais com a falecida Mareapawygi Tapirapé e que 

trabalhava com agricultura, artesanato e pesca. Pelo entendimento deste 

Juízo, o documento trazido é suficiente para configurar como início de 

prova material de que a falecida esposa também exercia o labor rural, 

tendo em vista a dificuldade encontrada pelo rurícola, especialmente o 

indígena, para comprovar sua condição, por meio de prova material, seja 

pela precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de 

instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo 

que, na maioria das vezes, não são registrados e ficam impossibilitados de 

apresentarem prova escrita do período trabalhado. Ademais, o documento 

acostado aos autos à fl. 38 revela que foi reconhecida a qualidade de 

segurado especial ao ora autor, com a concessão da aposentadoria rural 

por idade. Vale lembrar, que a companheira/esposa que participe das 

atividades rurais do grupo familiar também é reconhecida a condição de 

segurada especial, nos termos do artigo 11, VII, “c”, da Lei 8.213/91. Além 

disso, a falecida era aposentada por idade, conforme fl.39. Ademais, a 

comprovação de que a falecida, na companhia do marido (autor), exerceu 

atividade rural em regime de economia familiar até o seu óbito foi 

corroborada satisfatoriamente pela oitiva das testemunhas, produzidas em 

audiência de instrução e julgamento. Em sua oitiva, a testemunha Clebi 

Kaxiwera Karajá afirmou que conhece a parte autora há muito tempo e 

que residem na aldeia “Urubu Branco”. Que o autor e sua falecida esposa 

trabalhavam na roça, com pesca e caça, além de outras atividades. Disse 

que todo período em que conheceu o autor ele era casado com a falecida 

e sempre exerceram a atividade no campo juntos, lavrando a terra. A 

testemunha Kamaira’I Sanderson Tapirapé disse que conhece a parte 

autora desde criança, ou seja, há 35 (trinta e cinco) anos. Asseverou que 

o requerente era casado com a falecida e que trabalhavam juntos no labor 

no campo, sobrevivendo da roça e da pesca e que sempre moraram na 

aldeia. No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à 

comprovação da atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática 

do Código de Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de 

outras provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela 

possibilita a confirmação e o esclarecimento da prova material juntada. 

Portanto, restou demonstrado que o “de cujus” era rurícola, na condição 

de segurada especial. Quanto à dependência econômica do requerente, 

nos termos do art. 16, I, e §4.º da Lei nº 8.213/91, trata-se de dependência 

presumida. “Art. 16. São beneficiários do Regime de Previdência Social, na 

condição de dependentes do segurado I-o cônjuge, a companheira, o 

companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

ou deficiência grave; §4.º A dependência econômica das pessoas 

indicadas no inciso I é presumida e das demais deve ser comprovada.” A 

proteção dos dependentes elencados no inciso I do artigo 16 da Lei 

8.213/91 cria para o cônjuge a presunção de dependência econômica, 

que, em decorrência, prescinde de prova. Essa presunção outorgada pelo 

legislador tem fundamento no dever de mútua assistência e de sustento, 

previstos nos artigos 1.566, III e 1.724 do Código Civil. Cumpre ressaltar 

que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que a 

pensão por morte se estende ao viúvo, em decorrência do falecimento da 

esposa segurada urbana e rural, com fundamento no princípio da 

isonomia. Nesse sentido: RE- AgR 607.907, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, 

DJe 01.08.2011. Por fim, o art. 26 da lei supramencionada estabelece, 

verbis: “Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes 

prestações: I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; 

Portanto, considerando que o benefício de pensão por morte tem natureza 

alimentar, de subsistência, voltada a assegurar a sobrevivência daquele 

que vive sob a dependência econômica de outrem e, uma vez 

demonstrada a condição de segurada da falecida, a condição de 

dependência e a necessidade econômica do autor, necessário se faz o 

deferimento do pedido, ante o preenchimento dos requisitos legais. Nesse 

diapasão: “MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURADO PREVIDENCIÁRIO. 

CONDIÇÃO. EMPREGADO. MORTE. PENSÃO. CARÊNCIA. 1 - Estabelecida 

relação de emprego, inicia-se a condição de segurado obrigatório, 

independentemente de ter sido ou não recolhido o valor da contribuição 

previdenciária, relativa ao mês de salário. 2 - A pensão por morte é devida 

aos dependentes, não dependendo de carência, conforme o art. 26, I, da 

Lei n. 8.213/91. 3 - Falecido o empregado, durante a vigência do pacto 

laboral, era ele segurado da Previdência Social, devendo ser examinada a 

situação deduzida na impetração. 4 - Apelação parcialmente provida. 5 - 

Sentença reformada”. (TRF 1ª Região – AMS n.° 96.01.52725-7/RO, 

Relator: Juiz Lindoval Marques de Brito, Julgado em 15/09/1998). 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR o requerido a conceder o benefício previdenciário de pensão 

por morte ao autor IAPIRE’I VALENTIM TAPIRAPÉ, no valor de 01 (um) 

salário mínimo nacional, inclusive 13º, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em relação ao termo inicial do benefício (DIB), 

tem-se que, baseado no artigo 74 da Lei 8.213/91, o termo inicial do 

benefício deverá ser a data do óbito (21.02.2018). Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Devendo ser a 

autarquia intimada para o cumprimento da ordem. Quanto as prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária pelo INPC no 
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que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 

em diante), que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91, a partir do 

vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). ISENTA a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o 

art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

do valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ e tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 

06/02/2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001748-26.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA VIEIRA (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 SENTENÇA Processo: 1001748-26.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA VIEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade, proposta por MARIA DE FÁTIMA VIEIRA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Narra a inicial, 

em síntese, que a autora nasceu e foi criada por seus pais na roça, em 

regime de economia familiar em sítios e fazendas da região, como 

arrendatários e meeiros. Entende que encontram-se preenchidos os 

requisitos para a concessão do benefício. Citada, a autarquia requerida 

ofertou contestação, sustentando, em síntese, que a autora não 

apresentou início de prova material do labor rural no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício ou do cumprimento do período de 

carência, pugnando pela improcedência do pedido, eis que não 

preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício 

previdenciário. A parte autora ofereceu Impugnação à contestação (fl. 

29). Seguiu-se decisão saneadora fixando os pontos controvertidos e 

designando audiência de instrução e julgamento (fl. 31). Na audiência de 

instrução foram ouvidas duas testemunhas da requerente. Após, o 

advogado da parte autora apresentou alegações finais orais remissivas. 

Já a autarquia requerida, devidamente intimada, deixou de comparecer, 

restando prejudicada a apresentação de seus memorias. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Pois bem. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria rural por idade. Os requisitos para concessão do benefício 

de aposentadoria por idade ao trabalhador rural encontram-se 

estampados, principalmente, no art. 48 da lei 8.213/91, senão vejamos: 

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, 

cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. § 1º Os limites 

fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos 

no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, 

referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e 

VII do art. 11. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o 

trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, 

computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 

11 desta Lei. Observa-se, portanto, para que a autora tenha o direito ao 

benefício previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta 

e cinco) anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela 

exerceu atividades na condição de ruralista em regime de economia 

familiar no período citado. Do requisito idade. A autora nasceu em 

02/08/1959, conforme documentos pessoais juntados. Nesse sentido é 

nítido que ela atingiu a idade mínima para aposentar-se. Assim, resta agora 

analisar se a autora demonstrou por início de prova material, juntamente 

com prova testemunhal, o efetivo exercício de atividade rural pelo prazo 

legal, à luz do artigo 142 da Lei Federal n. 8.213/91, imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício. Do requisito comprovação do prazo de 

carência do exercício efetivo de atividade rural. Nesse tema, em 

atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, apresentou como 

início de prova material: Certidão do INCRA, atestando que a requerente é 

assentada no PA Santo Antônio do Fontoura I desde 28/01/1999, local 

onde exerce atividades rurais em regime de economia familiar, informação 

atestada pelo espelho da unidade familiar, acostada na fl.18. Pelo 

entendimento deste Juízo, os documentos trazidos são suficientes para 

configurar como início de prova material de que a autora exerceu a 

atividade rural no período de carência requisitado, tendo em vista a 

dificuldade encontrada pelo rurícola para comprovar sua condição, por 

meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos 

exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do 

trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não são 

registrados e ficam impossibilitados de apresentarem prova escrita do 

período trabalhado. Esse é, também, o posicionamento da Jurisprudência: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A 

TRABALHADOR RURAL. SEGURADO ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. 

REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. TEMPO DE 

SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CARÊNCIA. - A 

legislação previdenciária em vigor assegura ao trabalhador rural, aos 60 

anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se mulher, o direito à 

aposentadoria por idade, desde que comprovada a condição de rurícola 

(art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o exercício da atividade rural. - 

Tratando-se de aposentadoria por idade concedida a trabalhador rural, 

prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não se exige prova do recolhimento 

das contribuições previdenciárias (art. 26, III da Lei N.º 8.213/91). - É 

possível a comprovação da condição de trabalhador rural e do tempo de 

serviço através de depoimentos testemunhais e de documentos os quais, 

apesar de não servirem como prova documental stricto sensu, já que não 

previstas na legislação, têm o condão de fortalecer a prova testemunhal, 

funcionando como início de prova material, tais como: certidão de 

casamento e carteira do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. - A 

comprovação da atividade laborativa do rurícola deve-se dar com o início 

de prova material, ainda que constituída por dados do registro civil, como a 

certidão de casamento presente dos autos. (REsp 639.212/PR, Rel. 

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 

23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e apelação improvidas.(TRF-5 - 

AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, Relator: Desembargador Federal 

Francisco Cavalcanti, Data de Julgamento: 13/12/2007, Primeira Turma, 

Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 14/05/2008 - Página: 

330 - Nº: 91 - Ano: 2008) A respeito do assunto, a Turma de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou o enunciado 14: 

“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o 

início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à 

carência do benefício”. Ademais, in casu, a comprovação do tempo de 

serviço na zona rural foi corroborada satisfatoriamente pela oitiva das 

testemunhas, produzidas em audiência de instrução e julgamento. Em sua 

oitiva, a testemunha Dione Divino de Souza afirmou que conhece a autora 

desde 2002, eis que seu irmão (da testemunha) residia em no PA Santo 

Antônio (Pé-de-Cajú) ocasião em que eram vizinhos de terra. Disse que a 

requerente plantava mandioca, gergelim, mamona, além de criar galinha. 

Que atualmente a parte autora reside na propriedade rural. A testemunha 

Valdenira da Silva Oliveira afirmou que é vizinha de terra da autora no PA 

Santo Antônio, sendo que se mudou para sua propriedade rural em 2000, 

ocasião em que a autora já morava na região. Disse que a requerente 

plantava arroz, milho, feijão e banana, sendo que naquela época não 

conseguiam vender e o que plantavam era apenas para subsistência. 

Declarou que antes do ano de 2000 já havia encontrado a requerente nas 

reuniões do INCRA, que a requerente já residia na aludida propriedade 

rural. Logo, referidos depoimentos em conjunto com o início de prova 

material comprovam o labor rural por período de tempo superior ao da 

carência exigida, ou seja, por mais de 15 (quinze) anos. No que se refere 

à prova testemunhal como meio hábil à comprovação da atividade rurícola, 

é oportuno registrar que na sistemática do Código de Processo Civil a 

prova testemunhal tem a mesma eficácia de outras provas, conforme 
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estabelece o artigo 369, uma vez que ela possibilita a confirmação e o 

esclarecimento da prova material juntada. Desse modo, comprovado o 

exercício da atividade rural em regime familiar, entendo que o pedido de 

aposentadoria por idade rural formulado na inicial deve ser acolhido a fim 

de se reconhecer a qualidade de segurada especial e manter essa 

qualidade independentemente do recolhimento completo das contribuições 

(artigos 11 e 143 da Lei 8213/91). Assim, considerando as explanações 

supra, cumpre declarar a autora segurada especial e conceder a ela o 

benefício da Aposentadoria Rural por Idade, consoante prevê a legislação 

pertinente, nos moldes assinalados no dispositivo desta sentença. 

DECIDO. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

o Requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade a autora MARIA DE FÁTIMA VIEIRA, em consequência, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento 

administrativo do benefício (18/05/2018). Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando. Ainda quando as 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

pelo INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006 (09/2006 em diante) que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91, 

a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da citação (art. 

1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009). A 

correção monetária e os juros devem incidir na forma do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 

7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto alegre do Norte/MT, 06 de fevereiro de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001381-02.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALVA ALVES DE SOUZA OAB - MT15540/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 1001381-02.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: ANTONIA DA SILVA LIMA Vistos, etc. Trata-se de ação 

previdenciária de aposentadoria rural por idade, proposta por ANTONIA 

DA SILVA LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS. Narra a inicial, em síntese, que a autora desde criança exerce 

atividade rurícola e sempre residiu em área rural, bem como continua 

sendo meeira no município de São José do Xingú/MT e já completou o 

requisito etário. Relata que desde 1989 convive em união estável com Luiz 

Freitas Lopes. Entende que encontram-se preenchidos os requisitos para 

a concessão do benefício. Citada, a autarquia requerida ofertou 

contestação, sustentando, em síntese, que a autora não apresentou início 

de prova material do labor rural no período imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício ou do cumprimento do período de carência, 

pugnando pela improcedência do pedido, eis que não preenchidos os 

requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário (fls. 37/49). 

A parte autora ofereceu Impugnação à contestação (fls. 45/52). Seguiu-se 

decisão saneadora rejeitando a prejudicial de mérito da prescrição 

quinquenal, fixando os pontos controvertidos e designando audiência de 

instrução e julgamento (fls. 53/verso). Na audiência de instrução foram 

ouvidas duas testemunhas da requerente. Após, o advogado da parte 

autora apresentou alegações finais orais remissivas. Já a autarquia 

requerida, devidamente intimada, deixou de comparecer, restando 

prejudicada a apresentação de seus memorias. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Do mérito Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria 

rural por idade. Os requisitos para concessão do benefício de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural encontram-se estampados, 

principalmente, no art. 48 da lei 8.213/91, senão vejamos: Art. 48. A 

aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de 

idade, se homem, e 60(sessenta), se mulher. § 1º Os limites fixados no 

caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de 

trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na 

alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. 

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural 

deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. 

Observa-se, portanto, para que a autora tenha o direito ao benefício 

previdenciário deve comprovar a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) 

anos e apresentar questões fáticas que deixam claro que ela exerceu 

atividades na condição de ruralista em regime de economia familiar no 

período citado. Do requisito idade. A autora nasceu em 16/06/1958, 

conforme documentos pessoais juntados. Nesse sentido é nítido que ela 

atingiu a idade mínima para aposentar-se. Assim, resta agora analisar se a 

autora demonstrou por início de prova material, juntamente com prova 

testemunhal, o efetivo exercício de atividade rural pelo prazo legal, à luz 

do artigo 142 da Lei Federal n. 8.213/91, imediatamente anterior ao 

requerimento do benefício. Do requisito comprovação do prazo de 

carência do exercício efetivo de atividade rural. Nesse tema, em 

atendimento ao artigo 55, §3º, da Lei Federal n. 8213/91, apresentou como 

início de prova material: Notas fiscais de aquisição de produtos 

agropecuários; atestado de vacinação de bovinos emitido pelo INDEA/MT; 

Certidão do INCRA acerca da ocupação em Projeto de Assentamento PA 

Aymoré, localizado no município de São José do Xingú/MT, com destinação 

da área desde 19.05.1998; documentos estes em nome do seu 

companheiro, Luiz Freitas Lopes; bem como documentos comprobatórios 

da função de vereado do seu amásio no município de São José do 

Xingú/MT; Termo de Compromisso de Compra e Venda e imóvel rural, 

datado de 24.09.2004, em nome da autora e seu companheiro, constando 

sua profissão como agricultor; Instrumento Particular de Cessão e 

Transferência de Direitos Possessórios de Área de Terra Rural e Cadastro 

de Produtor Rural em nome da autora; certidão de casamento da 

requerente, celebrado com seu primeiro esposo, Antônio Teixeira Lima, 

onde consta sua profissão como lavrador, datada de 17 de dezembro de 

1986; Certidão de nascimento de seu filho, nascido em 27.10.1988, onde 

consta a profissão do seu esposo como lavrador. Pelo entendimento deste 

Juízo, os documentos trazidos são suficientes para configurar como início 

de prova material de que a autora exerceu a atividade rural no período de 

carência requisitado, tendo em vista a dificuldade encontrada pelo rurícola 

para comprovar sua condição, por meio de prova material, seja pela 

precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de 

instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo 

que, na maioria das vezes, não são registrados e ficam impossibilitados de 

apresentarem prova escrita do período trabalhado. Esse é, também, o 

posicionamento da Jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE A TRABALHADOR RURAL. SEGURADO 

ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. REQUISITOS. IDADE MÍNIMA. CONDIÇÃO DE 

RURÍCOLA. TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. CARÊNCIA. - A legislação previdenciária em vigor assegura ao 

trabalhador rural, aos 60 anos de idade, se homem, e aos 55 anos, se 

mulher, o direito à aposentadoria por idade, desde que comprovada a 

condição de rurícola (art. 11, I, a, V, g, VI e VII da Lei 8213/91) e o 

exercício da atividade rural. - Tratando-se de aposentadoria por idade 

concedida a trabalhador rural, prevista no art. 48 da lei n.º 8.213/91, não 
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se exige prova do recolhimento das contribuições previdenciárias (art. 26, 

III da Lei N.º 8.213/91). - É possível a comprovação da condição de 

trabalhador rural e do tempo de serviço através de depoimentos 

testemunhais e de documentos os quais, apesar de não servirem como 

prova documental stricto sensu, já que não previstas na legislação, têm o 

condão de fortalecer a prova testemunhal, funcionando como início de 

prova material, tais como: certidão de casamento e carteira do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais. - A comprovação da atividade laborativa do 

rurícola deve-se dar com o início de prova material, ainda que constituída 

por dados do registro civil, como a certidão de casamento presente dos 

autos. (REsp 639.212/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 

julgado em 23.06.2004, DJ 23.08.2004 p. 275) Remessa obrigatória e 

apelação improvidas.(TRF-5 - AC: 432167 PB 2007.05.99.003396-7, 

Relator: Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Data de 

Julgamento: 13/12/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário 

da Justiça - Data: 14/05/2008 - Página: 330 - Nº: 91 - Ano: 2008) A 

respeito do assunto, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais editou o enunciado 14: “Para a concessão de aposentadoria rural 

por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo 

o período equivalente à carência do benefício”. Ademais, in casu, a 

comprovação do tempo de serviço na zona rural foi corroborada 

satisfatoriamente pela oitiva das testemunhas, produzidas em audiência de 

instrução e julgamento. Em sua oitiva, a testemunha Alcione Carvalho da 

Costa afirmou que “conhece a autora desde 2011, numa chácara perto da 

cidade de Confresa-MT; que comprava e pegava algumas coisas da horta 

da autora; então sempre estava indo até ao local; vendiam o que sobrava 

das despesas; não sabe se eles tinham filhos; nunca viu; sempre estava 

apenas os dois; que antes de 2011 não sabe dizer, mas a partir daí 

sempre trabalharam em agricultura de subsistência; sabe que eles 

plantavam para se manter; que esse sítio, em que moravam, é perto da BR, 

aproximadamente uns 6 a 7km; que a autora não está mais morando no 

sítio; está numa casinha perto de Primavera do Fontoura, numa área de 

mais ou menos 10 alqueires; que sempre trabalharam em atividade rural, 

não sabe se já exerceram alguma ocupação na área urbana”. A 

testemunha Sebastião Marcos da Silva confirmou que “conhece a autora 

desde 1993, no município de São José do Xingú; que ela morava com o 

seu esposo, não tinham filhos; que ela produzia farinha; que tinham pouca 

plantação (mandioca, milho, etc;); que vendiam alguma coisa para ajudar 

na subsistência; que a autora não mais reside nessa chácara; que em 

2005 veio para a Confresa/MT e possuem uma terra de mais ou menos 

dois hectares; posteriormente foi para Canabrava do Norte-MT, numa 

chácara também; onde estão no período de 2014 a 2019; plantando 

mandioca e alguma outra coisa; apenas vivem da terra; só trabalham na 

roça, desde quando conheceu eles (...)Em São José do Xingú/MT o 

assentamento que moravam se chama Aymoré, a área era de 20 

alqueires; em Confresa tinha dois hectares a terrinha deles, tinha uma 

distância de 4km da BR; já em Canabrava do Norte não tem conhecimento 

sobre o tamanho da área deles”;. Logo, referidos depoimentos em 

conjunto com o início de prova material comprovam o labor rural por 

período de tempo superior ao da carência exigida, ou seja, por mais de 15 

(quinze) anos. No que se refere à prova testemunhal como meio hábil à 

comprovação da atividade rurícola, é oportuno registrar que na sistemática 

do Código de Processo Civil a prova testemunhal tem a mesma eficácia de 

outras provas, conforme estabelece o artigo 369, uma vez que ela 

possibilita a confirmação e o esclarecimento da prova material juntada. 

Desse modo, comprovado o exercício da atividade rural em regime familiar, 

entendo que o pedido de aposentadoria por idade rural formulado na inicial 

deve ser acolhido a fim de se reconhecer a qualidade de segurada 

especial e manter essa qualidade independentemente do recolhimento 

completo das contribuições (artigos 11 e 143 da Lei 8213/91). Assim, 

considerando as explanações supra, cumpre declarar a autora segurada 

especial e conceder a ela o benefício da Aposentadoria Rural por Idade, 

consoante prevê a legislação pertinente, nos moldes assinalados no 

dispositivo desta sentença. DECIDO. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o Requerido a conceder o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade a autora ANTÔNIA DA 

SILVA LIMA, em consequência, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para 

isso: CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a 

conceder o benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor 

de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a 

contar da data do requerimento administrativo do benefício (04/05/2015). 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido comando. 

Ainda quando as prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária pelo INPC no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 em diante) que incluiu o artigo 41-A 

na Lei 8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora 

de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a 

contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009). A correção monetária e os juros devem incidir na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal. ISENTA a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Porto Alegre do Norte/MT, 06 de fevereiro de 2020. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002148-40.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ROOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS MARI LOPES OAB - PR74465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Processo: 

1002148-40.2019.8.11.0059. REQUERENTE: MATHEUS ROOS REQUERIDO: 

SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - 

EPP Declaro nos termo da lei que estou impedido de atuar nestes autos, 

com base no art. 144, IV do CPC. Posto isso, faça-se os autos conclusos 

para o Juiz togado prolatar a sentença. MATHEUS ROOS Juiz Leigo

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-69.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE SOUZA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO SANTANA MORAIS OAB - MT24933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000165-69.2020.8.11.0059. REQUERENTE: DOMINGOS DE SOUZA BRITO 

REQUERIDO: OI S.A Considerando a necessidade de comprovação do 

atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 

e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por intermédio do advogado, 

para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o 
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vínculo que possui com o terceiro descrito no comprovante de endereço, 

devendo ser juntado contrato de aluguel ou outro documento 

comprobatório, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, 

retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-27.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BRAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001250-27.2019.8.11.0059. REQUERENTE: LUCILENE BRAGA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Em análise aos autos, verifica-se que mesmo sendo devidamente 

intimada por meio de seu advogado a parte autora não compareceu a 

audiência de conciliação. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do 

FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 

MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-51.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEA DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000938-51.2019.8.11.0059. REQUERENTE: SEMEA DE SOUZA 

NASCIMENTO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Em análise aos autos, verifica-se que mesmo sendo 

devidamente intimada por meio de seu advogado a parte autora não 

compareceu a audiência de conciliação. Cumpre destacar que o 

enunciado nº 20 do FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é 

imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei: I - 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...)” Em razão do não comparecimento da parte autora à 

audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

resolução do mérito. POSTO ISSO, nos termos do art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Sem 

custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Certificado o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, arquivem-se os 

autos com as cautelas e baixas de estilo. Homologada, intimem-se as 

partes, através de seus patronos. P.R.I.C. MATHEUS ROOS Juiz Leigo 

Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I. Porto Alegre do 

Norte-MT, 02 de Dezembro de 2019. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001243-35.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO COELHO MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1001243-35.2019.8.11.0059. REQUERENTE: DIEGO COELHO MARINHO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Em análise aos autos, verifica-se que mesmo sendo devidamente 

intimada por meio de seu advogado a parte autora não compareceu a 

audiência de conciliação. Cumpre destacar que o enunciado nº 20 do 

FONAJE estabelece que: “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.”. Em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a 

participação das partes em todas as audiências do processo, conforme 

preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95, in verbis: “Artigo 51. Extingue-se 

o processo além dos casos previstos em lei: I - quanto o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do 

não comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há 

senão extinguir o processo sem resolução do mérito. POSTO ISSO, nos 

termos do art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito. Sem custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em 

trinta dias, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. 

Homologada, intimem-se as partes, através de seus patronos. P.R.I.C. 

MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos, etc. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo para que 

produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-30.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000058-30.2017.8.11.0059. REQUERENTE: MARCIA OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 
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vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, porém não acosta comprovação da hipossuficiência 

nos autos. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O autor não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Não acolho a preliminar de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, tendo que vista que, neste caso, o 

comprovante de residência não é óbice ao julgamento do mérito da ação. 

Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. 

Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e 

morais, solicitando o cancelamento da dívida no valor de R$ 127,63 

referente ao contrato 0000000115031168. Contudo, esclareceu que não 

reconhece as cobranças, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Insta pontuar, que a 

reclamada acosta comprovação de que a reclamante se utilizou dos 

serviços, evidente que não se trata de vítima de suposta fraude, como 

considerar que um falsário utilizaria a linha telefônica por vários meses 

assim como estaria realizando reiterados pagamentos a empresa. Outro 

ponto fundamental, é que a contratação foi feita com o fornecimento de 

informações pessoais tais como nome correto, verificação do CPF 023.74, 

data de nascimento 20/08/1987 e ainda Nome completo da mãe Francisca 

Neco de Oliveira. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando 

em consideração os documentos juntados a defesa que indicam valores 

não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do 

nome da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. P.R.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000837-14.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL RIO BRANCO LTDA. - EPP (REQUERIDO)

EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000837-14.2019.8.11.0059. REQUERENTE: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR REQUERIDO: EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA, HOTEL RIO BRANCO LTDA. - EPP Vistos. 

Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que o 

autor não trouxe documentos que comprovassem a sua hipossuficiência. 

Bem como, cumpre ressaltar que o autor é advogado e está autuando em 

causa própria. Pois bem. RUBENS ALVES DO NASCIMENTO promoveu 

ação indenizatória em face de EXPEDIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA E HOTEL RIO BRANCO. Relata o reclamante que realizou uma 

reserva pelo site “www.expedia.com.br” de um quarto no hotel da 

segunda requerida (Hotel Rio Branco), para os dias 4 e 5 de maio de 2019, 

sendo que a reserva foi confirmada reiteradas vezes via e-mail pela 

primeira requerida, ainda, fez depósito antecipado da quantia de R$ 

128,00, por meio de cartão de crédito. Contudo, quando chegou ao Hotel 

Rio Branco, recebeu a informação de que não havia reserva em seu 

nome, o que lhe gerou diversos transtornos. Teve que se instalar em hotel 

diverso do contratado, sustenta que houve falha na prestação dos 

serviços. Por tais fatos, postula condenação em danos morais. Em 

contestação as reclamadas alegaram preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, alegaram a sua ausência de 

responsabilidade, requerendo a improcedência da ação. É sucinto o 

relatório, até porque dispensável a teor do artigo 38 da lei 9.099/95. DAS 

PRELIMINARES A responsabilidade solidária se encontra balizada no art. 

7° do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, o qual reza que, 

no caso de uma lesão contra o consumidor, havendo mais de um autor, 

toda a cadeia será responsabilizada. Desse modo, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Não há necessidade de se esgotar as instâncias 

administrativas para ver a sua pretensão satisfeita porquanto o legislador 

constituinte consagrou o princípio da universalidade da jurisdição, ou seja, 

afirmou que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderia ficar excluída da 

apreciação do judiciário. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. 

DO MÉRITO Deixo registrado, de antemão, que se afigura absolutamente 

desnecessária a realização de perícia técnica e/ou a produção de prova 

testemunhal na situação hipotética ‘sub judice’, porque não se revela 

imprescindível para o regular deslinde do litígio, visto que a celeuma 

estabelecida no processo envolve, em caráter de exclusividade e de 

forma cumulativa, o exame de questões de fato (que restaram 

incontroversas) e de direito. Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao 

julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando 

normativo preconizado no art. 355, I do Código de Processo Civil. A 

relação jurídica travada entre as partes e que constitui o substrato do 

objeto desta ação, possui natureza consumerista, uma vez que a parte 

autora é a destinatária final dos serviços prestados pela empresas-rés, 

que o faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua 

atividade comercial, fazendo com que as partes se enquadrem 

perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos 

arts. 2º e 3º do Código de defesa do consumidor. Tal conclusão possui 

como consequência jurídica a incidência na hipótese das regras e 

princípios previstos na Lei nº 8.078/90, notadamente quanto à boa-fé 

objetiva que, em relação ao consumidor, é presumida por aquele Diploma 

Legal, a qual não foi elidida pela ré durante a instrução do feito, como lhe 

competia, em virtude da inversão do ônus da prova também autorizada 

pela Legislação Consumerista. Quanto ao mérito, analisados os fatos e 

provas produzidas, tenho que o pedido merece provimento, porquanto 

restou demonstrado falha na prestação de serviço pelas reclamadas. 

Nesse particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do 

CDC, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 
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circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Restou incontroverso que houve a reserva do hotel pelo site da primeira 

requerida, que a segunda requerida falhou em não efetuar a reserva, 

mesmo o autor tendo pagado quantia antecipada. Quando a requerida 

Hotel Rio Branco, inscreveu seu Hotel no site da primeira requerida, 

assumiu o risco do negócio, desta feita, não há que se falar em não 

responsabilidade. Calha destacar ainda que as reclamadas quando 

efetuarem transações consumeristas devem possuir um sistema de 

organização, visando a comodidade e qualidade na prestação de 

serviços, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, há de se 

considerar que o reclamante só teve ciência de que não havia reserva em 

seu nome no dia do “Check in”, sem qualquer aviso prévio, o que gerou 

transtornos indesejáveis, mormente por ter se preparado antecipadamente 

para a estadia. Portanto, tal situação é passível de reparação. Nesse 

sentido eis orientação jurisprudencial: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I, DO 

CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DE RESERVA DE 

HOTEL.DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7 DO STJ. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de 

declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal 

de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que 

em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. É inviável rever o 

valor da indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um 

dos quatro autores, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno 

a que se nega provimento. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 

1.042.660/SC (2017/0006365-3), 4ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe 

Salomão. DJe 01.12.2017). Desse modo, tenho por caracterizado o dano 

moral indenizável, ante a falha na prestação de serviço pelas reclamadas, 

e se tratando de relação de consumo, o fornecedor somente se exime de 

sua responsabilidade, caso comprove culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, o que não restou evidenciado. Destarte, considerando as 

circunstâncias do fato, a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o efeito de condenar 

as reclamadas solidariamente a pagar , a título de danos morais, o valor de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizados pelo INPC, a contar da data 

da citação da reclamada (art. 405, CC). E juros de 1% ao mês a partir do 

evento danoso. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido em trinta dias, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, através de seus patronos. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. MATHEUS ROOS Juiz Leigo Vistos, etc. Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do artigo 40, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se. P.R.I.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-42.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SUEDE GOMELLA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA (REQUERIDO)

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY OAB - DF38672-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO FIRMINO COSTA OAB - RJ178867 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000096-42.2017.8.11.0059. REQUERENTE: SUEDE GOMELLA DE SOUZA 

REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., 

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO 

LTDA Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por 

SUEDE GOMELLA DE SOUZA em face de QUALICORP ADMINISTRADORA 

DE BENEFÍCIOS S.A e UNIMED-RIO, já devidamente qualificados. Após 

regular trâmite processual foi prolatada sentença que julgou procedente o 

pleito inicial. Na sequência, a parte autora protocolou cumprimento de 

sentença. Ato contínuo, a requerida QUALICORP ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS S.A, informou o pagamento do débito, por conseguinte, a 

exequente requereu o levantamento da quantia paga. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Considerando o relatado, bem como o 

adimplemento da obrigação imposta por meio de sentença (alvará anexo), 

nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, extingo o 

processo. Sem custas e honorários nos termos do artigo 55 da lei 

9099/95. 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001607-07.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR OAB - MT12622/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (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, 6 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-93.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERINA BARROS DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

GILMAR STEFFENS OAB - GO45484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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, 6 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000111-06.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONSOLACAO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 
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impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 6 de fevereiro de 2020. Alexsandro Carvalho Analista 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001016-45.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA MAIA OAB - MA8356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. C. C. M. (REQUERIDO)

G. K. O. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1001016-45.2019.8.11.0059. 

REQUERENTE: THIAGO PEREIRA MAIA REQUERIDO: GLESSE KELLY 

OLIVEIRA CARVALHO, C. C. C. M. Vistos. Trata-se de tem ação de 

modificação de guarda com guarda com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por THIAGO PEREIRA MAIA em face de GLESSE KELY OLIVEIRA 

CARVALHO, ambos qualificados nos autos. A parte autora requereu os 

benefícios da justiça gratuita. Ulteriormente, foi determinada a juntada aos 

autos de declaração de imposto de renda, CTPS assinada ou outro 

documento que comprovasse a hipossuficiência financeira do requerente 

(ID 21972245). Instado a se manifestar, a parte autora jungiu aos autos, ID 

23927755, cópia de extrato bancário (“saldo de conta corrente para 

simples conferência”), constando encontrar-se depositado em conta 

corrente de sua titularidade o valor de R$ 1.35 (um real e trinta e cinco 

centavos). Vieram os autos conclusos. È o relatório. Decido. Passa-se à 

decisão. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que: “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.”. Ademais, o artigo 99, §3º, do aludido códex, institui que presumir-se-á 

verdadeira a alegação de pobreza, na acepção jurídica da palavra, 

realizada por pessoa exclusivamente natural. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado este requisito. E, 

quando se verificar a existência de fatos que possam demonstrar a 

capacidade financeira do jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Nesse 

sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO 

DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO 

-IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - 

REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO 

DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre 

a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (grifei) (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. 

Carlos Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o pedido 

inicial, verifica-se que, conquanto possua ínfimo valor depositado em 

conta corrente de sua titularidade, a parte autora ostenta a qualidade de 

advogado, podendo, em tese, arcar com as custas processuais. Dessa 

forma, podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração 

afirmada pelo autor, de que não possui condições de arcar com as custas 

processuais. Neste jaez é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO 

MENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) O deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto 

na Lei 1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte 

alega carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade 

econômica, correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO 

Nº 29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS, 

Data de Julgamento: 08-02-2012). Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora se enquadra nos termos 

do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas devidas. 

Esclareça-se, contudo, que pode a parte embargante, em igual prazo, 

comprovar a necessidade de concessão da gratuidade judiciária por meio 

da juntada de (o): a) o inteiro teor das duas últimas declarações de 

Imposto de Renda; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que 

demonstrem a existência ou não de bens em nome do embargante; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do embargante; d) certidão do órgão competente que 

demonstre a existência ou não de gado em nome do embargante. 

Intime-se. Cumpra-se. PORTO ALEGRE DO NORTE, 28 de janeiro de 2020. 

Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-72.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000180-72.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando a informação constante do AR devolvido, 

juntado no ID 28934663, no sentido de que o requerido "mudou-se", 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para manifestar em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 6 de fevereiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002290-44.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR ALVES KANIZAWA (INVENTARIANTE)

SERGIO ALVES KANIZAWA (REQUERENTE)

JORGE ALVES KANIZAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIROSHI KANIZAWA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1002290-44.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação do inventariante para comparecer na Secretaria da 2ª Vara 

para retirar o Termo de Compromisso de Inventariante devidamente 

assinado. Porto Alegre do Norte, 6 de fevereiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 85735 Nr: 6589-52.2017.811.0059

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSS, GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro cota ministerial posta à referência 78 e, por conseguinte, determino 

que a Secretaria certifique quanto à apresentação de contestação pela 

requerida.

 Outrossim, determino que seja oficiada a equipe multidisciplinar deste 

Juízo a fim de que, no prazo de 30 dias, seja realizado estudo psicossocial 

na residência da parte requerida, devendo ser anotado tudo que as 

profissionais entenderem relevante para o melhor interesse da infante.

Em tempo, esclareço que, em 19 de dezembro de 2019, foi publicada a 

Portaria n° 1635, designando esta Magistrada para jurisdicionar 

cumulativamente na 1° e 2° vara desta Comarca, de modo que passou 

exercer simultaneamente jurisdição nas comarcas de São Felix do 

Araguaia-MT e Porto Alegre do Norte-MT, motivo pelo qual resta, por ora, 

inviabilizado o agendamento de audiência instrutória.

Cumpridas as determinações acima elencadas, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

Ulteriormente, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 92009 Nr: 10387-21.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Crrmo da Silva Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da manifestação posta à referência 68, determino a intimação 

da autarquia executada para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a vinda ou decorrido o prazo “in albis”, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 94146 Nr: 11647-36.2017.811.0059

 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: EMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RIBEIRO 

FILHO - OAB:MT 22160B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lorran de Souza Santos - 

OAB:22422-O - MT, MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

quanto ao teor do ofício jungido à referência 71.

Sobrevindo manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, tornem 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 96571 Nr: 676-55.2018.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oli José do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALVA ALVES DE SOUZA - 

OAB:15540/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 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, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 97544 Nr: 1230-87.2018.811.0059

 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 DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após regular curso da instrução processual, foi proferida sentença nos 

autos, oportunidade em que foram julgados procedentes os pedidos 

deduzidos na exordial.

Devidamente intimado, o requerido indicou erro material no bojo na 

sentença, no que tange ao termo inicial do benefício.

É o relatório.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão assiste ao 

demandado, na medida em que não há que se falar em implantação do 

benefício previdenciário a partir da data da cessação administrativa, 

conforme consta em sentença, eis que a benesse foi, de plano, indeferida 

pela autarquia previdenciária.

Ante o exposto, retifico a sentença de ref. 45, na parte dispositiva, para 

que se conste: “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, 

para reconhecer o direito da autora ao benefício aposentadoria por 

invalidez e, ainda, das parcelas em atraso, em valor equivalente a renda 

mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, 

relativas ao benefício devidas desde 11.09.2017, data de entrada do 

requerimento - DER, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas 

com juros, ressalvadas as prestações atingidas pela prescrição 

quinquenal.”

Ressalto que permanecem inalterados os demais comandos sentenciais.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 124513 Nr: 163-19.2020.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Joacir de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:6526

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de embargos à execução ajuizada por EDER JOACIR DE LIMA em 

face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos.

A parte embargante requereu a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.

Considerando que o embargante Eder Joacir de Lima é servidor público, 

exercendo a atividade de professor, indefiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita.

Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova o recolhimento das custas devidas.

Esclareça-se, contudo, que pode a parte embargante, em igual prazo, 

comprovar a necessidade de concessão da gratuidade judiciária por meio 

da juntada de (o):

a) o inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda;

b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a 

existência ou não de bens em nome do embargante;

c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do embargante;
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d) certidão do órgão competente que demonstre a existência ou não de 

gado em nome do embargante.

Frise-se, ainda, que acaso a parte embargante não tenha interesse em 

promover a juntada dos documentos acima listados, desde já, resta 

deferido o pedido de parcelamento das custas judiciais, devendo o 

comprovante de pagamento ser acostado aos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Expediente necessário. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000587-78.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SCHELSKI (EXECUTADO)

 

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 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 

DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS PROCESSO n. 1000587-78.2019.8.11.0059 

Valor da causa: R$ 207.912,79 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: Avenida República do Libano, 2.258, Palácio 

Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 

POLO PASSIVO: Nome: MIGUEL SCHELSKI Endereço: AV JOAQUIM 

SALDANHA, 11, CENTRO, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A 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 abaixo descrito, com atualização 

monetária, juros e honorários advocatícios, 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, podendo oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados do depósito, da juntada aos autos da prova da fiança 

bancária ou da intimação da penhora, 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. Data da Distribuição da Ação: 02/04/2019 RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso em 

face de MIGUEL SCHELSKI, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO 

COMPETENTE, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2017485530 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/10/2017 Valor do débito 

inscrito: R$ 273.359,74 (atualizado até 09/01/2020) DESPACHO/ DECISÃO: 

Processo: 1000587-78.2019.8.11.0059. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: MIGUEL SCHELSKI Cite-se a parte Executada, 

pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8° da Lei de Execuções 

Fiscais (Lei n° 6.830/80) para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o 

principal, acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na 

Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observando-se para a 

citação, as disposições insertas no artigo 8° da mencionada Lei. Se o 

aviso de recebimento não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da 

entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça 

e se essa modalidade também restar frustrada, considerando que foi 

pedida a citação por edital, fica desde logo deferida. O edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 

(trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do 

devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a 

data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o 

endereço da sede do Juízo. Na hipótese de pronto pagamento ou não 

oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82, 

§ 2°, 85, § 3°, I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Havendo 

nomeação de bem (s) à penhora, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de 10 (dez) dias, e havendo concordância, reduza-a a termo, 

intimando-se em seguida a parte Executada para subscrever-no em igual 

prazo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora ou 

concordância com a nomeação eventualmente feita pela parte Executada, 

de que trata o artigo 9° da Lei n° 6.830/80, proceda-se a penhora de 

tantos bens quantos bastem para garantir a Execução, ressaltando que a 

penhora poderá recair em quaisquer bens dela, exceto os que a lei 

declare absolutamente impenhoráveis (art. 10, LEF), devendo a devedora 

ser intimada pessoalmente no ato da penhora, para oferecimento de 

embargos com as advertências do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais. 

Após, proceda-se à avaliação dos bens penhorados ou arrestados, sobre 

a qual deverão as partes se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Se necessário, expeça-se edital de intimação com prazo de 20 (vinte) 

dias, enviando-se à Imprensa Oficial para publicação. Garantido o Juízo, 

tanto na forma do parágrafo terceiro quanto na do quarto, a parte 

Executada poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16, LEF), oferecer 

embargos. Caso decorra o prazo para oferecimento de Embargos do 

Devedor, dê-se vistas à parte Exequente. Porto Alegre do Norte/MT, 14 de 

junho de 2019. Daniel de Sousa Campos Juiz de Direito em Substituição 

Legal ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 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, ALEXSANDRO 

CARVALHO, digitei. PORTO ALEGRE DO NORTE, 6 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-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000176-98.2020.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DE SOUZA (OPOENTE)

VALDIR GOMES DE SOUZA - ME (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (OPOSTO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000176-98.2020.8.11.0059. 

OPOENTE: VALDIR GOMES DE SOUZA - ME, VALDIR GOMES DE SOUZA 

OPOSTO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Preliminarmente, útil se 

faz o analise do pedido de benefício da assistência judiciária gratuita 

pleiteada pela parte embargante. Pois bem. Para a concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é medida que se impõe exigir a 

declaração de pobreza e a efetiva comprovação da insuficiência 

financeira, o que, no caso destes autos, não se verifica qualquer 
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documento que se preste a tal prova. A presunção de veracidade da 

alegação de insuficiência de recursos é relativa, cedendo mediante 

indícios nos autos em sentido contrário. Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da 

CF é claro em dizer que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Embora o 

embargante tenha pleiteado o benefício não trouxe aos autos qualquer 

princípio de prova da alegada ausência de recursos. Ora, somente em 

casos excepcionais deve ser deferido o benefício pleiteado, não bastando 

à mera afirmação ou simples pedido esposado na inicial, exige-se, pois, 

efetiva comprovação da falta de condições econômicas para o pagamento 

das custas processuais, conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 

07/2009 – CGJ. Assim, atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF 

e artigo 99, parágrafo 2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o feito com as três últimas declarações 

de imposto de renda e/ou outro documento que seja útil e hábil para 

comprovação da necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, 

ainda, se preferir, recolha as taxas e custas processuais, conforme valor 

legal atribuído à causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de 

cancelamento da distribuição e, consequentemente, extinção do processo 

sem resolução de mérito. Sem prejuízo, denota-se que a inicial veio 

instruída somente com a procuração. Sendo assim, além das providências 

acima determinadas, deverá a parte embargante instruir a exordial com 

cópia de seus documentos pessoais e comprovante de endereço. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Porto Alegre do Norte/MT, 05 de 

Fevereiro de 2020. Janaína Cristina de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 95752 Nr: 174-19.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thyagu Rodrigues Flor Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 (...) PRONUNCIO O ACUSADO THYAGU RODRIGUES FLOR CHAVES, 

COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II 

(MOTIVO FÚTIL, consistente em uma discussão entre o acusado e a vítima 

decorrente da morte de uma bezerra por um dos cachorros do ofendido); 

IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA, consistente na 

surpresa, disparos pelas costas e disparos efetuados com o ofendido já 

caído no solo) E ART. 155 (furto), TODOS DO CP E ART. 15 da Lei 

10.826/03 (disparo de arma de fogo), em concurso material (art.69, CP). 5 

– DA PRISÃO PROCESSUAL.Com relação à segregação processual, em 

que pesem as argumentações defensivas, observo que os pressupostos 

e os fundamentos para a manutenção da medida cautelar extrema, ainda 

se mostram presentes e, agora, com mais intensidade em decorrência da 

pronúncia. Diante disso, acrescentando as razões já utilizadas para 

decretação da prisão provisória, bem como que o acusado aguardou a 

primeira fase desse rito, privado de sua liberdade, MANTENHO A 

PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO PRONUNCIADO para garantia da ordem 

pública e por conveniência da instrução processual, principalmente, 

porque o réu empreendeu fuga após o homicídio, deixando a vítima 

desfalecendo no local após a agressão perpetrada, o que revela a 

gravidade concreta do fato e a possibilidade de prejuízo ao deslinde do 

procedimento, com a aplicação da lei penal. Nesse sentido: 84633812 - 

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. SENTENÇA 

DE PRONUNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS. PRESENÇA. EVENTUAIS 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA (...)

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000613-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES DIAS (REQUERENTE)

SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 

Vistos. Em análise do petitório de ID 28818361, verifico que o mesmo 

merece acolhida, haja vista que realmente as partes possuem advogado 

constituído e não são assistidos pela Defensoria Pública, bem como 

efetivaram o adimplemento das custas processuais (ID 26891915). Desta 

feita, DEFIRO referido pleito para sanar os equívocos apontados, 

passando a ter a seguinte redação: “... 28. Verifico que as cláusulas do 

acordo extrajudicial encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado entre as partes, assistidos por seus 

patronos, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do 

Código de Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após 

o trânsito em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil 

HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. 

Consigno, ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 32. Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao 

pagamento de custas processuais. 34. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 35. 

Publique-se. 36. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. 

Cumpra-se.” Mantenho os demais termos da decisão proferida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000613-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES DIAS (REQUERENTE)

SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 

Vistos. Em análise do petitório de ID 28818361, verifico que o mesmo 

merece acolhida, haja vista que realmente as partes possuem advogado 

constituído e não são assistidos pela Defensoria Pública, bem como 

efetivaram o adimplemento das custas processuais (ID 26891915). Desta 

feita, DEFIRO referido pleito para sanar os equívocos apontados, 

passando a ter a seguinte redação: “... 28. Verifico que as cláusulas do 

acordo extrajudicial encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado entre as partes, assistidos por seus 

patronos, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do 
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Código de Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após 

o trânsito em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil 

HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. 

Consigno, ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 32. Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao 

pagamento de custas processuais. 34. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 35. 

Publique-se. 36. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. 

Cumpra-se.” Mantenho os demais termos da decisão proferida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000613-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES DIAS (REQUERENTE)

SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 

Vistos. Em análise do petitório de ID 28818361, verifico que o mesmo 

merece acolhida, haja vista que realmente as partes possuem advogado 

constituído e não são assistidos pela Defensoria Pública, bem como 

efetivaram o adimplemento das custas processuais (ID 26891915). Desta 

feita, DEFIRO referido pleito para sanar os equívocos apontados, 

passando a ter a seguinte redação: “... 28. Verifico que as cláusulas do 

acordo extrajudicial encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado entre as partes, assistidos por seus 

patronos, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do 

Código de Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após 

o trânsito em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil 

HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. 

Consigno, ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 32. Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao 

pagamento de custas processuais. 34. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 35. 

Publique-se. 36. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. 

Cumpra-se.” Mantenho os demais termos da decisão proferida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000613-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES DIAS (REQUERENTE)

SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 

Vistos. Em análise do petitório de ID 28818361, verifico que o mesmo 

merece acolhida, haja vista que realmente as partes possuem advogado 

constituído e não são assistidos pela Defensoria Pública, bem como 

efetivaram o adimplemento das custas processuais (ID 26891915). Desta 

feita, DEFIRO referido pleito para sanar os equívocos apontados, 

passando a ter a seguinte redação: “... 28. Verifico que as cláusulas do 

acordo extrajudicial encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado entre as partes, assistidos por seus 

patronos, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do 

Código de Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após 

o trânsito em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil 

HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. 

Consigno, ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 32. Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao 

pagamento de custas processuais. 34. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 35. 

Publique-se. 36. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. 

Cumpra-se.” Mantenho os demais termos da decisão proferida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000613-56.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE GOMES DIAS (REQUERENTE)

SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 1000613-56.2019.8.11.0098. 

REQUERENTE: SERGIO JOAQUIM DOS SANTOS, IVONE GOMES DIAS 

Vistos. Em análise do petitório de ID 28818361, verifico que o mesmo 

merece acolhida, haja vista que realmente as partes possuem advogado 

constituído e não são assistidos pela Defensoria Pública, bem como 

efetivaram o adimplemento das custas processuais (ID 26891915). Desta 

feita, DEFIRO referido pleito para sanar os equívocos apontados, 

passando a ter a seguinte redação: “... 28. Verifico que as cláusulas do 

acordo extrajudicial encontram-se regulares e preenchem os requisitos 

legais. Os acordantes ajustaram sobre a guarda e visitas do filho que 

possuem em comum. E, conforme se extrai do teor do conteúdo do 

expediente que instrumentalizou o acordo extrajudicial, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do 

acordo firmado nos autos, já que em consonância com os ditames legais. 

29. É cediço que o acordo celebrado entre as partes, assistidos por seus 

patronos, é título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, IV, do 

Código de Processo Civil, todavia tornar-se-á título executivo judicial após 

o trânsito em julgado da presente sentença homologatória. 30. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil 

HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 31. 

Consigno, ainda, que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. 32. Notifique-se o Ministério Público. 33. Condeno as partes ao 

pagamento de custas processuais. 34. Após o trânsito em julgado, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 35. 

Publique-se. 36. Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI). 37. Intime-se. 

Cumpra-se.” Mantenho os demais termos da decisão proferida. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 5 de fevereiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000035-59.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON NORATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, através de 

seu Advogado constituído, para tomar ciência do AR de citação do 

Requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 9066 Nr: 13-77.2004.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 9066

 Vistos em correição.

Haja vista a recente designação desta magistrada para responder pelos 

feitos criminais desta Comarca de Porto Esperidião/MT (Expediente 

0045404-33.2019.811.0000), aliado ao fato de ser titular da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, e que as audiências desta Comarca 

estavam designadas segundo a pauta da magistrada que me antecedeu, 

se faz necessária a readequação de pauta, a fim de otimizar os trabalhos, 

pelo que REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para a data de 

11/11/2019 às 10hs15min.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 12 de agosto 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.: 66839 Nr: 799-96.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos nº 799-96.2019.811.0098 (Código: 66839)

Vistos em correição.

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

EGUINALDO DA SILVA MAISER, 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 existência da materialidade e os 

indícios de autoria.

Cite-se o acusado para responder a 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 os autos eventuais certidões de antecedentes em face do 

denunciado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Porto Esperidião/MT, 12 de outubro 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.: 9066 Nr: 13-77.2004.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 “Vistos. (I). Tendo em vista a ausência do causídico, nomeio o advogado 

Dr. Márcio Roberto Cruz para o ato, arbitrando-lhe 01 (uma) URH a título de 

honorários advocatícios. Expeça-se a competente certidão. (II) Haja vista 

que as testemunhas foram ouvidas, e que o acusado já foi interrogado, 

dou por encerrada a instrução processual e determino vista dos autos às 

partes para apresentarem memoriais finais, com o prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, a iniciar pelo Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 26172 Nr: 547-16.2007.811.0098

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Francisco Traldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A, Ivo Pereira da Silva - OAB:1459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 Autos: 547-16.2007.811.0098.

Código: 26172.

1. Vistos.

2. Considerando o cancelamento do registro de penhora referente ao 

R-7/M-13.314, cumpra-se integralmente a decisão prolatada em fls. 201.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de janeiro 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 59604 Nr: 62-64.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO DE SOUZA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT 22102/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto ávila Nunes 

Guimarães - OAB:25714, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - 

OAB:22246/A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB:11065A
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 Autos: 550-24.2014.811.0098.

Código: 54033.

1. Vistos.

2. Cumpra-se o despacho proferido em apenso.

3. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de janeiro 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67012 Nr: 917-72.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Rosa 

Dolores Duranti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Novais de Araújo, Luciano da Cunha 

Gonçalves, José Rodrigo do Nascimento Duranti, Maico Marcelo Machado, 

Antonio de Andrade Ferreira, Leidiane Santiago Silva, Gedário Liberto de 

Jesus, Cícero da Silva, Amanda Silva Zanre Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON SANTIAGO ARAGÃO - 

OAB:25833/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Israel Moreira de Almeida - 

OAB:9789/MT, JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - OAB:25244/O

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A A DEFESA DO RÉU JOSÉ 

RODRIGUES A MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE DESISTENCIA DO 

MINISTERIO PUBLICO QUANTO A INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA MARIA 

PILATI ALBA BRUSTOLIN, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9066 Nr: 13-77.2004.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmair Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU 

CONSTITUÍDO AS FLS. 222 PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 27150 Nr: 529-58.2008.811.0098

 AÇÃO: Suprimento de Idade e/ou Consentimento->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: ISdQ, ASDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B, 

Mauricio de Carvalho - OAB:MT/10052A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fransérgio de Souza 

Barbeiro - OAB: 10.362-B

 Autos: 529-58.2008.811.0098.

Código: 27150.

1. Vistos.

2. Considerando o ofício encaminhado pelo Cartório de Primeiro Ofício 

desta Comarca, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de janeiro 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 19532-39.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Trinca, Marici Alves Siqueira Trinca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Alvarenga Filho, Americo Fernando 

Rodrigues Breia, Candido Neves Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO DA SILVA - 

OAB:, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO VIETO MACHADO 

SCALOPPE - OAB:19531/O

 Autos: 19532-39.2019.811.0041.

Código: 30580.

1. Vistos.

2. Intimem-se os requeridos para manifestarem acerca dos 

esclarecimentos apresentados pela Perita nomeada nos autos.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se.

Porto Esperidião-MT, 29 de janeiro 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66711 Nr: 736-71.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Castilho Mussolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 Autos nº. 736-71.2019.811.0098 (Código: 66711)

RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

JEFERSON CASTILHO MUSSOLINO, 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 julho 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.: 65823 Nr: 276-84.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Mariano, Adriano Martins da 

Silva, Robson Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 .Recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ADRIANO 

MARTINS DA SILVA, ROBSON NUNES DA SILVA e CARLOS EDUARDO 

MARIANO, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, e por existir nos 
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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. Citem-se 

os acusados para responderem 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 aos acusados se estes 

possuem 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-los que serão 

defendidos por advogado nomeado, tendo em vista a ausência de 

Defensoria Pública nesta comarca. Na resposta, os acusados poderão 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse às suas defesas, 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.Noutro 

norte, verificando que, em tese, o acusado Robson Nunes da Silva faz jus 

ao benefício estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/95, DESIGNO 

audiência para proposta de suspensão condicional do processo para o dia 

26/11/2019, às 13h55min.... CUMPRA-SE expedindo o necessário.Porto 

Esperidião/MT, 11 de setembro de 2019.Henriqueta Fernanda C. A. F. 

LimaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 66711 Nr: 736-71.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Castilho Mussolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ROBERTO CRUZ - 

OAB:MT 24328

 Cód. 66711 [nº 736-71.2019.811.0098]

Vistos.

Sem delongas, ante a citação (fl. 78), e a alegada hipossuficiência do 

acusado, feita por seu genitor (fl. 79), aliado ao fato de ter transcorrido in 

albis o prazo para apresentação de reposta, nomeio o douto causídico Dr. 

Márcio Roberto Cruz, para patrocinar a sua defesa, por inexistir núcleo da 

Defensoria Pública nesta Comarca, consignando-se que os honorários 

serão arbitrados ulteriormente, quando da prolação da sentença.

Intime-se o causídico para apresentar resposta à acusação no prazo de 

10 (dez) dias, momento em que poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interesse à 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.

CUMPRA-SE.

Porto Esperidião/MT, 11 de outubro 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.: 65823 Nr: 276-84.2019.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Mariano, Adriano Martins da 

Silva, Robson Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério dos Santos 

Bachega - OAB:13184

 Vistos. (I) Estando presentes os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95, 

tendo o crime pena mínima cominada igual ou inferior a 01 (um) ano, 

verificando que o acusado Robson Nunes da Silva hodiernamente não 

está sendo processada e presentes os demais requisitos que autorizam a 

suspensão condicional do processo, considerando que a parte acusada 

aceita a proposta de suspensão condicional do processo, HOMOLOGO o 

referido acordo, declarando SUSPENSO o processo e submeto a parte 

acusada a período de prova de dois anos, não correndo a prescrição 

durante esse prazo, sob as condições acima determinadas pelo ilustre 

representante ministerial. Expeça-se a guia de controle de cumprimento 

das condições assumidas pelo réu, arquivando-se provisoriamente o feito. 

Em sendo apontado o inadimplemento de quaisquer das condições, 

certifique-se, intimando-se a parte ré para voltar a cumprir a obrigação no 

prazo de 05 (cinco) dias ou apresentar justificativa pelo descumprimento, 

mediante advogado ou Defensor Público. Se a parte ré não for localizada, 

ou não voltar a cumprir a obrigação no prazo de 05 (cinco) dias ou não 

apresentar qualquer justificativa, certifique-se, encaminhando-se os autos 

conclusos. Escoado o prazo de suspensão (26/11/2021), certifique-se o 

cumprimento de todas as condições, após, conclusos. (II) Saem os 

acusados Robson Nunes da Silva e Carlos Eduardo Mariano citados. (III) 

Nomeio o doutor Paulo Rogério dos Santos Bachega para o ato, 

arbitrando-lhe honorários advocatícios no importe de 02 (duas) URH’s, 

bem como o nomeio para a defesa dos demais acusados, eis que 

informaram não possuírem condições financeiras para constituir 

advogado, devendo o causídico apresentar resposta à acusação, no 

prazo legal. Acaso apresente preliminares vista ao Ministério Público para 

se manifestar no que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-25.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINA SABORE FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000186-25.2020.8.11.0098 POLO ATIVO:MARTINA 

SABORE FLORES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO 

ALVES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

Conciliação Data: 23/03/2020 Hora: 12:30 , 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: 1000541-69.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (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. 1000541-69.2019.8.11.0098 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA HELENA DA SILVA Endereço: 

AVENIDA DOS IMIGRANTES, SN, PROXIMO AO CORREIOS, CENTRO, 

GLÓRIA D'OESTE - MT - CEP: 78293-000 POLO PASSIVO: Nome: ICATU 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 570 de 660



SEGUROS S/A Endereço: PRAÇA VINTE E DOIS DE ABRIL, CENTRO, RIO 

DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-370 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DO ADVOGADO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 27/01/2020 Hora: 13:30 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 26 de novembro de 

2019. Fátima Adrielly silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-52.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA MENACHO ANGELICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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. 1000094-52.2017.8.11.0098 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: POLLIANA MENACHO 

ANGELICO Endereço: Rua Praça Jose, 81, Indefinido, PORTO ESPERIDIÃO 

- MT - CEP: 78240-000 POLO PASSIVO: Nome: CLARO S.A. Endereço: 

AVENIDA TENENTE-CORONEL DUARTE, 1.970, - ATÉ 789/790, CENTRO 

NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-500 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: 

13:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se 

fazer acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade 

em que será buscada a composição entre as partes. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos 

termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. PORTO ESPERIDIÃO, 6 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-22.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000473-22.2019.8.11.0098. INTERESSADO: PAULO SERGIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes para 
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especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para 

designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 06 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-32.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON PICADA DE LARA (REQUERIDO)

J. G. DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

1000063-32.2017.8.11.0098. REQUERENTE: MARTINS ALVES REQUERIDO: 

J. G. DE OLIVEIRA TRANSPORTE - ME, AILTON PICADA DE LARA Vistos. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 33, da Lei 

9.099/95 Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Com o transcurso do prazo, CONCLUSOS para 

designação de solenidade instrutória ou julgamento antecipado. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 06 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010088-87.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

V. LOPES BATISTA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010088-87.2014.8.11.0098. REQUERENTE: V. LOPES BATISTA - EPP 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista a manifestação de ID 

26469531, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 06 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-42.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CATARINO SOARES OAB - RO5664 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEI MECANICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010091-42.2014.8.11.0098. REQUERENTE: MANOEL LEMES DO PRADO 

REQUERIDO: NEI MECANICO Vistos. Dispensado o relatório, atendido o art. 

38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Sem delongas, verifica-se que a autora 

não acostou aos autos todos os documentos necessários para o 

prosseguimento do feito. Assim, considerando que o exequente mesmo 

intimado, quedou-se silente (id nº 26732727), diante da ausência de 

emenda da petição inicial, a extinção do feito é medida que se impõe, nos 

moldes do art. 321, parágrafo único, e art. 330, I, ambos do CPC. Posto 

isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, 

I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

determinando o cancelamento da distribuição. Sem custas. P.R.I.C. 

Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. Porto Esperidião-MT, 06 de fevereiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-81.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Processo: 

8010069-81.2014.8.11.0098. REQUERENTE: OTAVIO SIMPLICIO KUHN 

REQUERIDO: CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A, WMB 

COMERCIO ELETRONICO LTDA Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista a manifestação de ID 

25616792, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Porto Esperidião/MT, 06 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Comarca de Querência

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000273-69.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA OAB - MT0009401S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA OAB - 025.818.899-50 

(PROCURADOR)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar 

as partes, via DJe, através de seus advogados, para proceder com o 

recolhimento dos emolumentos registrais no Cartório do 2º Ofício desta 

Comarca.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000807-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. A. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. E. B. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ANDRE WEILER OAB - PR0027841A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 057/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar as partes, via DJe, através de 

seus advogado, para que compareçam no Edifício do Fórum da Comarca 

de Querência, no dia 28/02/2020 às 14h30 para coleta de material para 

exame de DNA.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66298 Nr: 713-82.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar via DJE, o Advogado do Réu, para 

manifestação acerca da oitiva do adolescente Erik ou eventual desistência 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 70122 Nr: 2145-39.2019.811.0080

 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): SAMUEL FLORIPES DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim de CONDENAR o 

acusado SAMUEL FLORIPES DA SILVA LIMA, já qualificado nos autos, 

dando-o como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. PASSO A 

DOSAR A PENA.Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal e, em 

consonância com o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, passo a 

fixar a reprimenda penal.O delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, 

prevê pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 

500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 70529 Nr: 2299-57.2019.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR KENED LAURENÇO SILVA, DANILO 

LEAO MORAIS, PAULO CESAR WITCZAK, OLIMAR GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, RICARDO MOREIRA DA CUNHA, EMERSON LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geison Bernardes da Silva - 

OAB:84.355/PR, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O, 

Marli Gislaine Pereira - OAB:92.990/PR, Nemuel André Almeida de 

Silva - OAB:24.719/MT, Rosimeyre de Almeida - OAB:24.232/MT, 

Sandro Bernardo da Silva - OAB:43.316/PR

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Arbitro 01 (um) URH em favor do advogado nomeado para o ato, Dr. 

Marcos Alves do Nascimento.

Cumprido o ato deprecado, DEVOLVA-SE A MISSIVA ao Juízo Deprecante 

com as homenagens de estilo e baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 70576 Nr: 2329-92.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Selmo Antônio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para, nos termos do artigo 413, § 1°, do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIAR o acusado SELMO ANTÔNIO DOS SANTOS, vulgo 

"Anselmo", pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2°, 

inciso II (motivo fútil), do Código Penal.O acusado será julgado pelo 

Tribunal do Júri desta Comarca.Ante a desistência das partes ao prazo 

recursal, RECONHEÇO O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA DECISÃO. Saem 

as partes intimadas para apresentação de rol de testemunhas que irão 

depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que 

poderão juntar documentos e requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o artigo 422 do CPP. Após, tornem conclusos 

para deliberação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 12561 Nr: 1068-49.2006.811.0080

 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: Damião Bernardino Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de reconsideração de REF 58, mantendo in totum a 

decisão já proferida.

Cumpra-se a decisão já proferida em REF 53.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 16243 Nr: 858-90.2009.811.0080

 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: Valdi Liedtke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) Na forma do art. 465, do CPC, para fins de avalição da 

capacidade ou incapacidade laborativa da parte autora, NOMEIO Dr. Mário 

Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante nesta Comarca, com 

endereço profissional na Clínica da Família, para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 
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perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 305/2014-CJF, 

especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de município com 

baixa população. 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da 

petição inicial e contestação. 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE a perito para 

que agende data, hora e local para realização do exame, devendo 

comunicar a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

que haja tempo hábil para efetuar as intimações necessárias. 

Encaminhe-se cópia deste despacho e dos quesitos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 17944 Nr: 1133-05.2010.811.0080

 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: Jose Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28124, YDIARA GONÇALVES DAS NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Chamo o feito à ordem.O advogado tem legitimidade para pedir, nos 

próprios autos do processo em que atuou, o recebimento dos honorários 

de sucumbência ou a dedução dos honorários contratuais da quantia a 

ser recebida pelo outorgante, DESDE QUE NÃO HAJA CONFLITO ENTRE 

ELE E A ATUAL CAUSÍDICA DA CAUSA. Na espécie, considerando-se a 

discussão a respeito da legitimidade em destacar os honorários 

advocatícios, o recebimento dos honorários contratuais deve ser buscado 

por meio de ação executiva autônoma, conforme já jurisprudência 

pátria.Neste sentido:“REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E 

SUCUMBENCIAIS - RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS - 

IMPOSSIBILIDADE - CONFLITO ENTRE OS ANTIGOS ADVOGADOS E A 

OUTORGANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO."O 

advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo em 

que atuou, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução 

dos honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo outorgante, 

desde que não haja conflito entre ele e os atuais patronos da causa. Na 

espécie, verificada a discórdia, o recebimento dos honorários deve ser 

buscado por meio de ação executiva autônoma." (TJMT, AgRg no REsp 

1394647/GO).(N.U 0094069-22.2015.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)”“APELAÇÃO — EMBARGOS À 

EXECUÇÃO —SENTENÇA ILÍQUIDA — APURAÇÃO POR CÁLCULO 

ARITMÉTICO — IMPOSSIBILIDADE — LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO — NECESSIDADE.PRECATÓRIO REQUISITÓRIO — 

DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 18888 Nr: 685-95.2011.811.0080

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO DA SILVA PEREIRA, LUZINETE QUIRINO 

ALVES, JAIRA PEREIRA, MARIA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MAURÍCIO ARAÚJO, CLEIDE MARIA 

BAGGIO ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON REIS PEREIRA - 

OAB:25341-A/GO, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - OAB:32468/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Simeão Sampaio de Paula - OAB:55803

 Vistos.

Intime-se o perito para apresentar o laudo técnico, no prazo imprescindível 

de 05 (cinco) dias.

No mesmo prazo, manifestem-se as partes a respeito do laudo pericial.

Por fim, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 30139 Nr: 49-95.2012.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDINA MARIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 

de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 31091 Nr: 1121-20.2012.811.0080

 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: MILTON DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Remetam-se os autos ao INSS.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 32851 Nr: 151-49.2014.811.0080

 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: Ivone Terezinha Galon Tormem, Itamar João Tormen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Karen Abuchain - 

OAB:362.110, Édipo Henrique Arthur - OAB:329.521, Franciele 

Cristina Ferreira Silva - OAB:217.747, SARA COSTA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.587/MT

 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, 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.: 33565 Nr: 787-15.2014.811.0080
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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: ALDARIS PEREIRA SOARES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a inércia das partes, arquive-se.

Havendo pedido de cumprimento de sentença, desarquive-se e remetam 

os autos conclusos para prosseguimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 33648 Nr: 853-92.2014.811.0080

 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: RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Considerando-se acórdão prolatado pelo E. TJMT, que anulou a sentença 

proferida, em razão do cerceamento de defesa, defiro a produção de 

prova oral, consistente em depoimentos pessoais e inquirição de 

testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será verificada 

por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/05/2020, às 13h00 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 594-58.2018.811.0080

 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: MARIA CONCEIÇÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 

de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 57210 Nr: 1314-25.2018.811.0080

 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: ILDA MORAES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 63: Recebo a apelação.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se (via DJE).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 57288 Nr: 1358-44.2018.811.0080

 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: LUZIVÂNIA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 

de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59713 Nr: 2523-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Nos termos do Provimento 057/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar o Denunciado, via DJE, na pessoa de seus Advogados, para 

apresentação de rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 60693 Nr: 2940-79.2018.811.0080

 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: GILMAR CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVACIR DE OLIVEIRA BERQUÓ 

NETO - OAB:20508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, 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 
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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.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 60772 Nr: 2964-10.2018.811.0080

 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: CONSTANCIO DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 

de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 61451 Nr: 3174-61.2018.811.0080

 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: MANOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h00 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 61871 Nr: 3392-89.2018.811.0080

 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: ROSILDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 

de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62610 Nr: 3778-22.2018.811.0080

 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: Dalair Terezinha Romani Kroth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 

de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62689 Nr: 3817-19.2018.811.0080

 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: Lídio Padilha de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h05 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (cabe 
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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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62691 Nr: 3818-04.2018.811.0080

 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: João Soares de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h10 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62794 Nr: 3869-15.2018.811.0080

 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: Rosalina Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992/MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, 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.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62943 Nr: 3937-62.2018.811.0080

 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: RMP, LLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, 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.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63255 Nr: 4129-92.2018.811.0080

 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: RENATO ROHRIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h15 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63261 Nr: 4134-17.2018.811.0080

 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: Selito Ben

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h20 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63324 Nr: 4160-15.2018.811.0080

 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: NOE DAMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h25 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63381 Nr: 4183-58.2018.811.0080

 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: ROSILDA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h30 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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 
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de fatos distintos.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63515 Nr: 4278-88.2018.811.0080

 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: JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h35 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63705 Nr: 4371-51.2018.811.0080

 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: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h40 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63761 Nr: 4405-26.2018.811.0080

 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: Maria Euza Torres Cirqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h45 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63929 Nr: 4443-38.2018.811.0080

 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: MARLI CASSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 
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de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63934 Nr: 4445-08.2018.811.0080

 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: ADENIZI MARGARETI TAVARES ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, 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.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63946 Nr: 4451-15.2018.811.0080

 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: Osmar Selvino Welder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h50 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 63980 Nr: 4469-36.2018.811.0080

 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: AVILO MORINIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 13h55 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64111 Nr: 4492-79.2018.811.0080

 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: LIEDA TERESINHA HEEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.
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Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 14h00 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64380 Nr: 4599-26.2018.811.0080

 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: VILMA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 14h05 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64397 Nr: 4607-03.2018.811.0080

 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: VALDENIRA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 

de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64431 Nr: 4626-09.2018.811.0080

 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: Jose Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UGLEMISON CERGIO MATEUS 

SILVA - OAB:44603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 14h10 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 64715 Nr: 4726-61.2018.811.0080

 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: CLEXIR JOSE VEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir, o MM. Juiz:

Vistos.

 Considerando-se a apresentação de alegações finais remissivas pela 

parte autora, intime-se o INSS, com envio dos autos, para apresentação 

de alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, tornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 65135 Nr: 111-91.2019.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinei Rocha Pinheiro - 

OAB:17.950
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 Vistos.

Compareceu em gabinete nesta data (05.02.2020), o advogado Claudinei 

Pinheiro Rocha solicitando a redesignação da audiência de instrução 

agendada para o dia 06.02.2020.

Considerando-se a justificativa apresentada, defiro o pedido e designo 

audiência para o dia 28.05.2020, às 13h00.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 30535 Nr: 524-51.2012.811.0080

 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: Pricila Tecchio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Valentim Zanetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526-MT

 Vistos.Considerando-se o v. acórdão prolatado pelo E. TJMT, que anulou 

a sentença proferida em razão de cerceamento de defesa, com 

fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 36316 Nr: 712-39.2015.811.0080

 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: VALDIR GONÇALVES BELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINNE GOMES BELO, João Pedro Gomes 

Belo Neto, ESPÓLIO DE DEUZALINA GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE 

- OAB:16506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Tratando-se de decisão interlocutória que extinguiu parcialmente o feito, 

em razão da ausência de citação do demandado João Pedro Gomes Belo 

Neto, a despeito da carta precatória de citação expedida, mas sem 

resposta até o momento, assiste razão ao Ministério Público (REF 60).

Deste modo, torno sem efeito a decisão de REF 52 que extinguiu 

parcialmente o feito.

Considerando-se que o ato de citação foi deprecado ao Juízo da comarca 

de Barra do Garças/MT, OFICIE-SE, solicitando informações quanto ao seu 

cumprimento.

Em caso de diligência negativa, abra-se vista ao Ministério Público.

Por fim, conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 47495 Nr: 1338-87.2017.811.0080

 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: FDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORCILON DUARTE ALVES - 

OAB:52322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º do CPC, 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.

Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (Apelação nº 122953/2014) e do C. STJ (AgRg no REsp nº 

1376551/RS).

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição ou apresentar proposta escrita de acordo, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 72075 Nr: 61-31.2020.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Paganelli - OAB:SC 

6331

 Vistos.

 Designo audiência para o dia 12/05/2020, às 15h25 (horário oficial do 

estado de Mato Grosso).

 Expeça-se mandado de intimação. Intime-se via DJe.

 Após o cumprimento do ato deprecado, devolva-se ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 14187 Nr: 169-80.2008.811.0080

 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: Adair Serafim de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 
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OAB:10965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 6: Defiro o pedido de habilitação. Providencie a Secretaria a 

regularização e cadastro das partes.

Secretaria: Converta o feito para Execução contra a Fazenda Pública.

Intime-se (com envio dos autos) a Fazenda Pública para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do CPC.

Remetam-se os autos ao INSS.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 15341 Nr: 1310-37.2008.811.0080

 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: DIVINA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença.

O prosseguimento da execução não é manifestamente suscetível de 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Assim, 

nego-lhe efeito suspensivo.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, bem como para informar se concorda com o 

cálculo elaborado pelo INSS, no prazo de 15 (quinze) dias.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 16787 Nr: 1397-56.2009.811.0080

 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: NATAL MACHADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Ortiz de Oliveira - 

OAB:13453/MT, Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 14h15 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 17411 Nr: 599-61.2010.811.0080

 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: Cleidimar Ferreira Silva, HJRdS, ADRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 14h20 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 17729 Nr: 919-14.2010.811.0080

 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: Lario Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a impugnação ao cumprimento de sentença.

O prosseguimento da execução não é manifestamente suscetível de 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Assim, 

nego-lhe efeito suspensivo.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a impugnação ao 

cumprimento de sentença, bem como para informar se concorda com o 

cálculo elaborado pelo INSS, no prazo de 15 (quinze) dias.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 18914 Nr: 711-93.2011.811.0080

 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: IRACEMA COLOSPE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 
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(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 42088 Nr: 1580-80.2016.811.0080

 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: LMDC, PDASDN, HLNB, MMNB, PHCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FED, JP, VLCP, AGML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:7525, ISRAEL ASSER EUGENIO - OAB:16562, Jomas Fulgencio 

de Lima Junior - OAB:11785, Ronimárcio Naves - OAB:6.228

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

26/05/2020, às 13h15 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 51043 Nr: 3075-28.2017.811.0080

 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: MARINA CORREIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO THADEU - 

OAB:10965/MT, Arnaldo Thadeu Segura Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Remetam-se os autos ao INSS.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62301 Nr: 3595-51.2018.811.0080

 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: BRUNO VALADARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratando-se de controvérsia predominantemente fática, dependente de 

dilação probatória, entendo prudente o deferimento da produção de prova 

oral requerida pelas partes de modo a obter elementos mais 

esclarecedores sobre a questão trazida à baila, bem como para se evitar 

eventual alegação de cerceamento de defesa.

Deste modo, defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos 

pessoais e inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos 

pessoais será verificada por ocasião da audiência).

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

27/05/2020, às 14h25 (horário oficial do estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de 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.

 O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes diligenciar neste sentido (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).

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se (via DJe) as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 8730 Nr: 743-45.2004.811.0080

 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: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Alexandre Merighi - OAB:8180/MT, 

ANDERSON LOPES ALVES - OAB:8953, Bassim Chakur Filho - 

OAB:106309, Fabiana Hernandes Merighi - OAB:9139/MT, Karina 

Bozola Grou - OAB:164.466/SP, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, Luis Augusto Roux Azevedo - OAB:120.528/SP, 

Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestação a respeito da resposta aos 

questionamentos feitos pelo perito em REF 15, no prazo de 10 dias, sob 

pena de preclusão e julgamento antecipado de mérito (eventualmente).

Int.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-03.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA GOMES OAB - MT22500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE SOUZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 057/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE, da audiência de conciliação designada para o dia 

03/05/2019 às 13:45 (MT).

Expediente
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52283 Nr: 3743-96.2017.811.0080

 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): ELSON LUCIO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELSON LUCIO BATISTA, Cpf: 

62209094100, Rg: 1.627.327, Filiação: Maria do Carmo Ribeiro Pimenta e 

Antonio Batista Pimenta, data de nascimento: 28/12/1974, brasileiro(a), 

natural de Belo Horizonte-MG, casado (a), servidor público, Telefone 66 

98445-0977. 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: SENTENÇA.Vistos.Trata-se de inquérito policial em desfavor do 

indiciado já qualificado nos autos. O Ministério Público Estadual pugnou 

pela extinção da punibilidade do indiciado, eis que o fenômeno 

prescricional já se operou para o crime em tela.Vieram conclusos os 

autos.É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.A extinção da punibilidade é 

matéria de ordem pública e pode ser reconhecida pelo magistrado, 

inclusive de ofício, conforme preceitua o art. 61 do Código de Processo 

Penal:Art. 61.Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta 

a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça também apregoa essa possibilidade, conforme bem 

pode ser observado a seguir: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEMTRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DEOFÍCIO. 1. A 

prescrição, por ser matéria de ordem pública, a teor do art. 61 do Código 

de Processo Penal, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das 

partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Precedentes. 2. 

Concretizada a pena em 2 (dois) anos de reclusão, e considerando o 

disposto no enunciado n. 497 da Súmula do STF, verifica-se a ocorrência 

de lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a constituição definitiva 

do crédito tributário e o recebimento da denúncia, declarando-se, de ofício, 

a extinção da punibilidade do paciente quanto à pena privativa de 

liberdade, pela caracterização da prescrição da pretensão punitiva do 

Estado, na modalidade retroativa. 3. Agravo provido para declarar, de 

ofício, a extinção da punibilidade quanto ao crime praticado pelo ora 

agravado, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 

retroativa. (STJ - AgRg no REsp: 1256886 PR 2011/0132925-2, Relator: 

Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/PR), Data de Julgamento: 18/10/2012,T5 - QUINTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 23/10/2012).Ademais, conforme bem pontuou o Ministério 

Público, em seu exitoso parecer, verifica-se que entre a data do fato 

delitivo e os dias atuais, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva 

ou suspensiva da prescrição, já decorreu o prazo prescricional, 

fulminando a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, 

sendo de rigor a extinção da punibilidade.Destarte, não há justa causa 

para o prosseguimento do feito, ante a falta de interesse de agir e, em 

sendo a prescrição matéria de ordem pública, deve ser ela reconhecida 

em qualquer fase da ação penal.Aliás, sobre o tema, conclui Espínola Filho 

que "perde, inteiramente, toda significância a ação, desde que esteja 

extinta a punibilidade. Daí constituir um princípio de economia do processo 

o de que, extinta a punibilidade do réu, deve ser isso logo declarado, 

esteja em que pé estiver a ação penal, que, assim, tem seu curso 

definitivamente paralisado" (in Código de Processo Penal Brasileiro 

Anotado", V. 1, 1.954, p. 478-9).Assim, tenho para mim que o trâmite de 

um processo sem qualquer finalidade útil, viola consideravelmente a 

própria Constituição Federal, ainda que vá de encontro ao disposto na 

súmula do Superior Tribunal de Justiça. E isso não implica entrave 

qualquer, visto que não há enunciado da súmula vinculante do Supremo 

Tribunal Federal a respeito do assunto.Destarte, compulsando os autos e 

com atenção ao parecer ministerial, reconheço a EXTINÇÃO DA 

PUNIBLIDADE do indiciado já qualificado nos autos, com fundamento nos 

arts. 107, IV, e 109, VI, ambos do Código Penal.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com baixas necessárias.Expeça-se o necessário. 

P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roger Maurício Campos 

dos Santos, digitei.

Querência, 05 de fevereiro de 2020

Millaine Francisca Lopes da Silva Escrevente Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58891 Nr: 2193-32.2018.811.0080

 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): REINALDO BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REINALDO BARBOSA DE LIMA, Cpf: 

97110477134, Rg: 001265466, Filiação: Lindaura Barbosa de Lima, data de 

nascimento: 23/01/1979, brasileiro(a), natural de Sonora-MS, operador de 

máquinas, Telefone (67)99656-3164. 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. Proceder com a intimação do Autor do Fato, 

cientificando-o do inteiro teor da sentença extintiva..

Sentença: Vistos.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a 

suposta prática constante dos autos. O Ministério Público requereu a 

homologação da proposta de transação penal do inquérito policial e, em 

seguida, seja declarada extinta punibilidade, em razão do cumprimento 

integral da condição de transação penal.Vieram os autos.É o sucinto 

relatório. Fundamento e Decido.Depreende-se dos autos que o Autor do 

fato em apuração, após aceitar a proposta de transação penal, fez prova 

do cumprimento da prestação estipulada.O r. Ministerial, requereu a 

homologação da proposta de transação penal e, em seguida, a extinção 

da punibilidade do Autor.Com razão o MP.Posto isso, HOMOLOGO a 

transação penal e, por conseguinte, declaro extinta a 

punibilidade.Registre-se a concessão do benefício.Notifique-se o 

representante do Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se 

os autos com as anotações de estilo.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roger Maurício Campos 

dos Santos, digitei.

Querência, 05 de fevereiro de 2020

Millaine Francisca Lopes da Silva Escrevente Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30961 Nr: 947-14.2012.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34728 Nr: 1467-03.2014.811.0079

 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): ROBERTO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da designação de audiência, no Juízo de 

Marau-RS, para o dia 11/03/2020, às 9h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35298 Nr: 1964-17.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIVERDE MATO GROSSO - COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRO. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 001/2020/CA

O Excelentíssimo Senhor Doutor MARCOS ANDRÉ DA SILVA, MM Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Rio Branco, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO o disposto no 

Provimento 06/2014/CM, de 07/03/2014, publicado no DJE/MT, nº 9.255 de 

13/03/2014; CONSIDERANDO a Portaria nº 379/2015-PRES, de 08/07/2015 

e 986/2018-PRES, publicado no DJE nº 9578, e nº 10306; CONSIDERANDO 

o disposto nos Termos diversos n. 140/2020-PRES – CIA 

0700739-89.2020.8.11.0052, datado de 23/01/2020, que autorizar a 

abertura do certame para o credenciamento de Psicólogo na Comarca de 

Rio Branco/MT. Torna público, para ciência dos interessados, a abertura 

de processo seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas na 

área de Psicologia, cujo procedimento obedecerá às regras estabelecidas 

neste edital.

 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 1.1. Constitui objeto do presente certame o credenciamento de pessoas 

físicas para atuar na área de Psicologia da Vara Única do Fórum da 

Comarca de Rio Branco/MT,

 1.2 Quantidade de vagas reguladas pela Portaria 186/2014-PRES, sendo 

01(uma) vaga para psicologia, sujeita a alterações pela Presidência do 

Tribunal de Justiça;

1.2. A coordenação, operacionalização e acompanhamento serão de 

responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo.

 1.3. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo é composta pelos 

servidores SILVANA REGINA CARREIRO, matrícula 4070, Gestora Geral, 

APARECIDA DAS DORES GOMES DE ALMEIDA, mat. 8911, Gestora 

Administrativo III e SOCRATES JALVES DE LAET, mat. 8864, Gestor 

Judicial Substituto, sob a presidência do primeiro.

 2. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO:

 2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:

 a) divulgação do edital;

 b) inscrição dos interessados;

 c) análise da documentação e do currículo;

 d) divulgação dos interessados habilitados;

 e) análise de recursos, se houver.

 3. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 3.1. A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente na Diretoria do Foro, 

no endereço Rua José Silveira Tavares, 937, nesta cidade e Comarca de 

Rio Branco no período de 10 à 21 de fevereiro de 2020, entre as 13h às 

19h, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 

inscrição feita fora desse período.

 3.1.1. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

 3.2. O Foro da Comarca de Rio Branco não se responsabiliza por 

solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica ou de 

outros fatores alheios.

 3.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de 

inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo para credenciamento de profissionais, o direito de 

excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto (RG, CPF, data 

de nascimento, etc) bem como em virtude da ausência de veracidade dos 

dados informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.

 3.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do 

candidato.

 4. DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

 4.1. São requisitos para o credenciamento de Psicólogo, de que trata o 

Provimento 06/2014-CM:

 I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;

 II. Ser maior de vinte e um (21) anos;

 III. Não possuir antecedentes criminais.

 IV. Ser bacharel em Psicologia por instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação, e com registro no Conselho Regional na 

respectiva área profissional.

5. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

 5.1. Os candidatos deverão protocolar o requerimento de inscrição(anexo 

I) na Diretoria do Fórum, com as seguintes documentos:

a) ficha cadastral (Anexo II)

b) Declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância nos termos deste edital, sob pena da 

Lei – Anexo III;

c) Declaração de Relação de Parentesco – Anexo IV;

d) Documentação indicada no subitem 5.2.

5.2 Com o requerimento, o interessado deverá apresentar os seguintes 

documentos:

I - Cópia autenticada da Carteira de Identidade;

 II – Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

 III - Certidões negativas criminais expedidas pelas Justiças Estadual e 

Federal;

 IV - Cópia autenticada do diploma de curso superior; para os profissionais 

psicólogos;

V - Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do curso superior;

VI - Cópia autenticada dos títulos e demais documentos que venham a ser 

apresentados, para cumprimento do que dispões o item 6 deste edital;

 VII - Certidão negativa expedida pelo Conselho Regional correspondente à 

profissão do candidato;

 VIII - Atestado de sanidade física e mental;

 IX - 02(duas) fotografias 3x4 recentes.

 6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

 6.1. O processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por 

meio de análise de currículo, efetuada pela Comissão de Apoio ao 

Processo Seletivo do Foro, sendo a nota composta da seguinte forma:

 6.1.1. O tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano 

de exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos.

 6.1.2. O tempo de experiência profissional tem o valor de 0,6(seis 

décimos) de ponto a cada ano de exercício, não podendo exceder o total 

de 3(três) pontos.

 6.1.2.1 O tempo de serviço público, excedente não utilizado no sub item 

6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do sub item 6.1.2;

6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5(cinco) pontos, excluído o 

título de graduação requerido para o credenciamento, contados da forma 

seguinte:

 a) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 3(três) pontos;

 b) Ao título de doutorado, reconhecido ou revalidado, que não seja na 

área específica de credenciamento, é atribuído 1(um) ponto;

 c) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, na área específica 

de credenciamento, são atribuídos 2(dois) pontos;

 d) Ao título de mestrado, reconhecido ou revalidado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 0,75(setenta e cinco 

centésimos) de ponto;

 e) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, na área específica de credenciamento, é atribuído 1(um) ponto;

 f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 

0,5(cinco décimos) de ponto;

 g) À participação em congressos, seminários e cursos de extensão, na 

área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 (vinte e cinco 
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centésimos) de ponto.

 6.1.3.1. A pontuação a título de formação acadêmica não pode exceder 

aos 5(cinco) pontos previstos.

 6.1.3.2. É ônus do candidato à produção de prova documental idônea de 

cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo para esse 

fim.

 6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste edital.

 6.2. Na ocorrência de empate na pontuação de candidatos, será 

priorizado aquele que tiver:

 a) maior idade, nos termos do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 

10.741/2003;

 b) maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o art. 

440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal;

 c) maior nota referente ao tempo de experiência profissional, conforme 

dispõe o subitem 6,1,2;

 d) maior nota referente à formação acadêmica, conforme dispõe o 

subitem 6.1.3 deste Edital.

 6.3. Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos termos deste 

edital, das condições gerais e particulares de seu objeto, não podendo 

invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do seu 

adimplemento, não sendo aceitas reivindicações posteriores nesse 

sentido.

 6.4. Serão considerados habilitados ao credenciamento os candidatos 

que atenderem plenamente as exigências deste edital e do Provimento 

06/2014/CM.

 7. DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS APTOS.

7.1. A divulgação da análise curricular ocorrerá no dia 28/02/2020, sendo 

afixado no átrio do fórum.

8. DA INTERPOSIÇAO DE RECURSO.

8.1. O prazo para interposição de recursos será de 02 à 03/03/2020.

 9. DO CREDENCIAMENTO.

 9.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, nos termos do Provimento 06/2014/CM.

 9.2. O Processo Seletivo, de que trata este edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

 10.1. Os profissionais que serão credenciados estarão sujeitos às 

normativas especificadas pelo Provimento 6/2014/CM, de 07/03/2014, 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, nº 9.255 de 13/03/2014.

 10.2. Os documentos entregues no momento da inscrição não serão 

devolvidos.

 Rio Branco, 04 de fevereiro de 2020.

MARCOS ANDRÉ DA SILVA

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

 

* Os Anexos I, II, III e IV encontram-se no Caderno de Anexo do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Anexos I, II, III e IV

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 40-13.2018.811.0052

 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: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ademar 

Zanette, Admir Zanette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madalena dos Santos Zanette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Ante o exposto, resolvo o mérito e decreto a interdição de Madalena dos 

Santos Zanette, declarando-o relativamente incapaz para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III c.c 

artigo 1.767 do Código Civil.De acordo com o artigo 1.775, § 1º, do Código 

Civil, nomeio como curador do interditando seus filhos Ademar Zanette e 

Admir Zanette.Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado 

nomeado, ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 

1.857,03 (2 URH), de acordo com a tabela vigente da Ordem dos 

Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.Sem 

custas.Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51781 Nr: 1044-85.2018.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdJ, AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de guarda com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Maria Lurdes de Souza em favor de L. de J. S., e em desfavor de 

Maria Aparecida de Jesus e Adriano de Souza Silva.

Determino que designe audiência de conciliação, nos moldes do artigo 694 

e 695, ambos do Código de Processo Civil, a qual será realizada pelo 

conciliador da Comarca, devendo ser citada a parte requerida/ré, com pelo 

menos 15 (quinze) dias de antecedência.

Frise-se que a citação deverá ocorrer no prazo legal, devendo o Oficial de 

Justiça advertir o citando de que, acaso reste infrutífera a conciliação, a 

contestação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência, exceto em casos de suspensão do processo, 

nos moldes do artigo 694, parágrafo único, do CPC.

Intime-se a requerente por intermédio de seu patrono constituído.

Ressalto, por oportuno, que ambas as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, tal como 

prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52365 Nr: 1346-17.2018.811.0052

 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: MVKA, MAdSK, EdSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Aqui se tem executivo de alimentos.

Intimado para pagar o débito, deixou o prazo transcorrer in albis, razão 

pela qual fora determinado a penhora e avaliação de bens do executado, 

oportunidade em que não foi possível a localização de bens para penhora.

Intimado a se manifestar, a parte requerente deixou o prazo transcorrer in 

albis.

Arquivem-se os autos na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55807 Nr: 3434-28.2018.811.0052

 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: Germano Borgat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 as partes a 

manifestarem-se no prazo legal acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328 Nr: 39-58.2000.811.0052

 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: SINDICATO DOS TRAB. DA PREF. E DA CÂM. MUN. DE 

SALTO DO CÉU, Olecir Viana Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Marly de Fátima Ferreira - OAB:4727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 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 folhas 959/966.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8327 Nr: 401-16.2007.811.0052

 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: Maria José Martins Cena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellem Cristhine Petreli da 

Costa - OAB:26.830/O, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 

9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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.: 35463 Nr: 205-65.2015.811.0052

 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: Izabel Rigoni Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença 

(rural).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o benefício foi cessado, 

deste modo fixo o prazo de 30 dias para que a autarquia cumpra a 

determinação judicial e reestabeleça o benefício, sob o risco de multa 

diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

 Oficie-se à agência respectiva, encaminhando os documentos 

necessários para reimplantação do benefício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 39742 Nr: 692-98.2016.811.0052

 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: Valdeci Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo 

extinto o processo. Sem custas, considerando que o feito processou-se 

com os benefícios da justiça gratuita. Condeno a autora a pagar ao réu 

honorários advocatícios no montante equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, porém suspendo a exigibilidade uma vez que 

a autora é beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Após o trânsito em julgado e feito as anotações de estilo, 

arquivem-se com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40776 Nr: 1244-63.2016.811.0052

 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: Pablia Cristina Carmo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/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 as partes a 

manifestarem-se no prazo legal acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43158 Nr: 405-04.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Coimbra Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Delfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de execução de quantia certa contra devedor solvente, 

proposta por Jorge Coimbra Salvador em face de Luiz Alberto Delfim.

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.

Isento de custas, nos termos do art. 90, §3º, do Código de Processo Civil.

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 remessa dos autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43757 Nr: 710-85.2017.811.0052

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 588 de 660



 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR MEDEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e decreto a interdição de Milton Barbosa, 

declarando-o relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III c.c artigo 1.767 do Código 

Civil.De acordo com o artigo 1.775, § 1º, do Código Civil, nomeio como 

curador do interditando seu filho Valdemir Medeira Barbosa.Tendo em 

vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, ARBITRO os 

honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), de acordo 

com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. EXPEÇA-SE 

certidão em favor do advogado.Sem custas.Certificado o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

devidas.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46983 Nr: 2438-64.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Novais da Silva, DDNS, ENdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Oliveira de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, Marcos Lopes da Silva - OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de título extrajudicial, ajuizado por D. D. N. S. e E. N. 

de S., representados por Elizabete Novais da Silva em desfavor de Edivan 

Oliveira Santana.

O executado não foi encontrada para fins de citação.

A requerente manifestou pela citação por edital.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público informou que identificou que o 

executado atualmente reside e, Itumbiara/GO, em endereço não 

especificado, possivelmente trabalhando na empresa LDC Brasil S.A. 

Requereu a intimação da parte autora para realizar diligências com o fim 

de realizar a citação pessoal do executado.

A parte autora apresentou novo endereços para a citação da parte 

requerida.

É o relatório. Decido.

Defiro o pedido do Ministério Público.

Cite-se a parte requerida, nos termos da decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46988 Nr: 2443-86.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Edilmarcia Cochoi do Nascimento, KCSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto de Souza Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, 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, III, “b” do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, 

ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 4.642,58 (5 URH), 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.Certificado o trânsito em 

julgado, encaminhem-se os presentes autos ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50705 Nr: 582-31.2018.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão posta na peça inicial, para 

determinar a expedição do mandado para retificar a Certidão de 

Nascimento, no Cartório competente, para alterar o nome da genitora de 

João Paulo de Jesus, incluindo o sobrenome “SANTOS", passando a 

constar como genitor do “de cujus”, MARIA DE JESUS SANTOS. 

Encaminhe-se o mandado para o Cartório competente, a fim de proceder 

às devidas alterações.Sem custas.Após as formalidades legais, 

arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de 

praxe.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50799 Nr: 618-73.2018.811.0052

 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: RENILDO LOPES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO PROCEDENTE OS 

PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, extinguindo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC/2015, e condeno o INSS a 

proceder à implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, com 

renda mensal apurada na forma legal, mais 13º salário e, ainda, das 

parcelas em atraso relativas ao benefício, devidas desde a data do 

requerimento administrativo, observada a prescrição supramencionada, 

devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas com jurus, mais 13º 

salário, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de 

benefício previdenciário (pela via administrativa e em antecipação dos 

efeitos da tutela).Determino à parte ré que promova a implantação do 

benefício previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

intimação desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais 

parcelas atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em 

julgado.Em relação aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios 

previdenciários à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 

11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à caderneta de 

poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 

STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016)Em se tratando 

de benefícios previdenciários concedidos em Juízo, a correção monetária 

deve incide desde o vencimento de cada parcela, segundo os índices 

previstos na Lei 6.899/81 e legislação posterior, ainda que anteriores ao 

ajuizamento da ação, aplicando-se o índice IPCA-15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52947 Nr: 1700-42.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Zaine de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Rodrigues Vandel Rei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de título extrajudicial ajuizado por L. de S. V. 

representado por sua genitora Zaine de Souza Oliveira em desfavor de 

Weverton Rodrigues Vandel-Rei.

O requerido compareceu perante a secretária com recibos informando o 

pagamento do débito.

O causídico da parte autora informou que as assinaturas da emitente são 

diferentes, requerendo a intimação pessoal da parte autora por não possui 

contato com esta.

É o relatório. Decido.

A parte representada por advogado dativo é intimada, em regra pelo DJe, 

constando o nome do dativo na imprensa. A exceção deve ser 
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devidamente justificada diante obstáculos intransponíveis de contato entre 

a parte e o dativo.

No caso, não consta nos autos qualquer justificativa para intervenção do 

Poder Judiciário na intimação da parte.

Assim, indefiro o pedido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53297 Nr: 1927-32.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Elexandra Ventura Dutra Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudson Marques Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELI LOURENÇO ARANTES 

DE OLIVEIRA - OAB:192664

 Aqui se tem ação de cobrança de alimentos ajuizado por C. D. M., K. D. M. 

e K. D. M., representados por sua genitora Elexandra Ventura Dutra 

Marques, em desfavor de Rudson Marques Lourenço.

Determinado às partes indicaram as provas que pretendem produzir, a 

parte autora manifestou pela produção de prova testemunhal, bem como o 

Ministério Público manifestou pela colheita de prova testemunhal.

Decido.

Defiro o pedido de produção de prova testemunhal, conforme requerido 

pelas partes e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de abril de 2020, às 13h30min, horário oficial do Estado de 

Mato Grosso.

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Intime-se as partes por intermédio de seu advogado constituído.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 54418 Nr: 2636-67.2018.811.0052

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMdSM, NdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão posta na peça inicial, para 

determinar a expedição do mandado, no Cartório competente, para retificar 

a Certidão de Casamento e Carteira de Registro Geral de Tania Maria de 

Souza Martins, fazendo constar como seus genitores, “LOURENÇO 

LAURINDO DE SOUSA” e “ROSENY MIGUEL DA SILVA”, bem como 

Certidão de Nascimento de Nicolas de Souza Martins, fazendo constar 

como seus avós maternos, “LOURENÇO LAURINDO DE SOUSA” e 

“ROSENY MIGUEL DA SILVA”.Encaminhe-se o mandado para o Cartório 

competente, bem como a Secretária de Segurança Pública do Estado de 

Mato Grosso, a fim de proceder às devidas alterações.Sem custas.Após 

as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos com as baixas e 

anotações de praxe.P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55574 Nr: 3337-28.2018.811.0052

 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: Elza Ribeiro Lube

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Comarca de Rio Branco - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3337-28.2018.811.0052 (código 55574)

Autor: Elza Ribeiro Lube

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem requerimento de Alvará Judicial ajuizado por Elza Ribeiro 

Lube.

A parte autora objetiva alvará judicial autorizando a requerente a proceder 

com a transferência de automóvel de sua falecida filha, Elziomar Ribeiro 

Lube, alegando ser a única herdeiro da de cujus, bem como o único bem 

deixado por ela.

O Ministério Público manifestou pela procedência dos pedidos constantes 

na exordial.

É o relatório. Decido.

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorizar a 

transferência do veículo vendido ainda em vida pelo de cujus, estando 

instruído com os documentos necessários para a análise do pleito.

 Em análise aos documentos que instruíram a inicial, entendo que assiste 

razão ao requerente.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, defiro o 

pedido para autorizar a requerente Elza Ribeiro Lube, a transferir o veículo 

constante em 1 (uma) Fiat Uno Way 1.0, ano 2010, modelo 2011, cor prata, 

placa NPP – 8265, código Renavan 00272339228, Chassi 

9BD195162B0090513, e consequentemente EXTINGO O FEITO 

RESOLVENDO O MÉRITO da presente ação.

Espeça-se alvará de autorização de transferência do bem descrito.

Sem custas.

Encaminhem-se os presentes autos ao arquivo na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56374 Nr: 3730-50.2018.811.0052

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->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: DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Tiago Pessoa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arlindo do Carmo - 

OAB:MT - 3722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3730-50.2018.811.0052 (código 56374)

SENTENÇA

Relatório

Aqui se tem ação de cobrança ajuizado por Dihol Distribuidora Hospitalar 

LTDA em desfavor de Bruno Tiago Pessoa ME – Laboratório São 

Sebastião.

As partes entabularam acordo durante audiência de conciliação.

Acordam que o requerido pagará 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas no valor de R$1.000,00 (um mil reais) cada, como forma de 

adimplente do débito cobrado nos autos, sendo que a primeira terá 

vencimento em 11/11/2019 e as demais todo dia 10 dos meses 

subsequentes a serem depositados em conta bancária em nome do 

requerente.

Concordam que, em caso do descumprimento do acordo, fixam o multa de 

20% sobre o valor total do débito, com vencimentos antecipado das 

parcelas vincendas.

Quanto aos honorários advocatícios, cada parte ficará responsável pelo 

seus advogados.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Não havendo óbice quanto ao pleito de homologação do acordo, tenho que 

é caso de deferimento do pedido.

Ante o exposto, 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, III, “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas, de acordo com o disposto no artigo 90, § 3.

Honorários advocatícios conforme pactuado com as partes.

Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao 

arquivo

 Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56715 Nr: 3927-05.2018.811.0052
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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: Selma dos Santos Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricci Garcia - OAB:MT 

15078, Wagner Peruchi de Matos - OAB:MT - 9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 as partes a 

manifestarem-se no prazo legal acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 40185 Nr: 888-68.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcia Magda Domiciano, Elizia Magda Domiciano, 

EADR, ECDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Oliveira Robatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398, Rubens Ventura - OAB:MT - 24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de alimentos ajuizada por Eduarda Aizilia Domiciano 

Robatini e Erika Christina Domiciano Robatini representados por Márcia 

Magda Domiciano (avó materna), em desfavor de Emerson Oliveira 

Robatini e Elizia Magda Robatini.

Aduziu que as infantes conviviam com a avó materna e ingressou com a 

presente ação visando regularizar os alimentos prestados pelos pais em 

favor das requeridas.

Foram fixados alimentos provisórios no patamar de 30% do salário mínimo 

vigente com 50% das despesas extraordinárias.

Elizi Magda Domiciano apresentou certidão de óbito da parte autora, e 

informou que as crianças voltaram aos seus cuidados, bem como 

informou novo endereço do executado para citação, requerendo a 

expedição de Carta Precatória.

É o relatório. Decido.

Regularize-se o polo ativo da demanda.

Cite-se o executado, expedindo Carta Precatória para a Comarca de 

Diamantino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1452-13.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos 

Junior - OAB:MT - 21786-O, Cassia Jordana Ribeiro Gusmão 

Marques - OAB:MT - 25084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de cobrança de alimentos.

De proêmio, verifica-se que as foi nomeado como Defensor Dativo o 

advogado Carlos Roberto dos Santos Júnior, o qual, deixou o prazo para 

manifestação transcorrer in albis, razão pela qual REVOGO a nomeação 

deste e nomeio, em favor da requerente, o advogado LUÍS FERNANDO A. 

BRITO, OAB/MT n. 25.726/O, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev/2019, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Abra-se vista para que a parte autora apresente impugnação à 

contestação, no prazo de 15 dias.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45095 Nr: 1455-65.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que à ref. 71 foi determinada a realização dos atos próprios 

para busca de ativos pelo sistema RENAJUD, porém não foi anexado aos 

autos.

Anexa-se aos autos restrição realizada pelo sistema Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45099 Nr: 1459-05.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O, LINA MARIE CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o trabalho desempenhado pelo advogado nomeado, 

ARBITRO os honorários advocatícios no montante de R$ 1.857,03 (2 URH), 

de acordo com a tabela vigente da Ordem dos Advogados do Brasil. 

EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado.

Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45591 Nr: 1712-90.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Martins Palmeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyogenes Kassio Candido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Fernando Henrique 

Andrade Vasconcellos - OAB:MT0024431O

 Aqui se tem executivo de título judicial.

De proêmio, verifica-se que as foi nomeada como Defensora Dativa a 

advogada Cássia Jordana Ribeiro Gusmão Marques, a qual, intimada para 

se manifestar, deixou o prazo transcorrer in albis, razão pela qual 

REVOGO a nomeação desta e nomeio, em favor do executado, o 

advogado FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS, OAB/MT n. 

24.431-O, para que atue como advogado nesta ação, atento ao disposto 

no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev/2019, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Abra-se vista para manifestação, no prazo de 15 dias.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47517 Nr: 2731-34.2017.811.0052

 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: Moacir de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, 

porquanto tempestivos, e REIJEITO-OS, nos termos desta decisão, 

mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se as 

partes quanto a presente decisão. Expeça-se ofício à Agência da 

Previdência Social de Atendimento de Demandas Judiciais, devidamente 

instruído pela integralidade dos documentos que o referido setor de 

implantação reputa necessários, requisitando que implante o benefício 

previdenciário objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias, ou 
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justifique a impossibilidade de fazê-lo. Com o trânsito em julgado da 

presente sentença, e nada sendo requerido, determino a imediata remessa 

dos autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47542 Nr: 2748-70.2017.811.0052

 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: Adilson da Cruz Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, 

alternativamente, auxílio-doença de segurado obrigatório.

 Tendo em vista a informação prestada pelo médico perito Reinaldo 

Prestes Neto, CRM-MT n. 5329, pela impossibilidade de deslocar-se a esta 

Comarca, REVOGO sua nomeação.

 Assim, nomeio como perito o médica Antônio Faria de Azambuja, CRM-MT 

691, com endereço profissional na Av. 13 de Maio, s./n., bairro Centro, Rio 

Branco-MT, telefone (65) 9 8125-4356, para realização da perícia clínica 

em data e horário oportunamente agendados pela Secretaria Judicial, a ser 

realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio Branco-MT, e posterior 

juntada do laudo independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC).

Deverá o perito responder aos quesitos apresentados pelas partes.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado constituído, para 

comparecimento na data e local agendados.

Tangente aos honorários periciais, nos moldes da Resolução n. 305/2014 - 

CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, fixo-os em R$600,00 

(seiscentos reais).

Justifica-se a elevação dos honorários além de R$ 200,00, eis que a 

Comarca encontra peculiaridades que tornam imensamente não atraente a 

aceitação do múnus por peritos médicos, como, por exemplo, o difícil 

acesso, a escassez de serviços, etc. Desse modo, a experiência tem 

mostrado que apenas com a promessa de elevação nos honorários 

tem-se logrado nomeação de médicos.

Elaborado o laudo e encartado aos autos, manifestem-se as partes no 

prazo de 15 dias (art. 477, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, tornem-me os autos conclusos.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 51922 Nr: 1128-86.2018.811.0052

 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: Lucinei Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem recurso de apelação interposto pela parte requerida em face 

da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

 A parte requerida apresentou suas contrarrazões ao recurso.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu causídico, para, no prazo 

de 15 dias, informar se houve a implantação do benefício assistencial 

concedido.

 Havendo a informação de implantação do benefício, encaminhem-se os 

autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as 

homenagens de estilo, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuada direta e integralmente pela Corte ad quem, nos 

termos do art. 932 do CPC.

 No caso de não manifestação da parte autora ou da informação de não 

implantação do benefício, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 658 Nr: 17-68.1998.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOMAZ FREITAS - 

OAB:16675-A

 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, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 11631 Nr: 924-57.2009.811.0052

 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: Marizete Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação quem se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial 

(rural).

 Em Instância Recursal, a sentença proferida por este Juízo fora anulada, 

julgando a demanda extinta, sem resolução do mérito, por ausência de 

início de prova capaz de comprovar a qualidade de segurado do autor.

 Tendo em vista o resultado do recurso, determino a imediata remessa dos 

autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das 

formalidades e anotações de praxe.

Isento de taxas, porquanto beneficiária da justiça gratuita.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 35946 Nr: 367-60.2015.811.0052

 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: Josias Gomes Ferreira

 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:

 Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

abril de 2020, às 14h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá 

objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de 

economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres.Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser 

juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos 

termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão 

independente de intimação e aquelas que exigirão a diligência 

intimatória.Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado para 

comparecer na data e local agendados. Intime-se o requerido por meio 

eletrônico. Por oportuno, certifique-se a Secretaria Judicial se o perito 

judicial Fábio Manoel dos Santos Passos, CRM-MT 6.816, efetuou o 

pagamento em conta judicial da multa de 10% sobre o valor da causa e a 

devolução do valor pago a título de adiantamento dos honorários, 

conforme condenação (ref. 68).Na ausência de pagamento, oficie-se à 

Advocacia Geral da União para ciência, instruindo-se o expediente com 

cópia da nomeação do perito, cópia da ciência de sua nomeação, cópia 

das demais intimações para proceder com a juntada do laudo pericial e 

cópia da decisão que lhe impôs a multa, por fim, cópia da certidão de não 

pagamento. Cumpre-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 824-92.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: ANR, INN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3908

 Aqui se tem ação de cobrança cumulada com danos morais ajuizada por 

Aelia Neves Rodolfo em favor da criança I. N. N e em desfavor de Joel 

Novais Lebrão.

Intimados a especificaram as provas que pretendem produzir, a parte 

autora manifestou indicando que pretende provar o alegado por meio de 

prova testemunhal. O réu indicou que pretende produzir prova documental, 

a ser juntado em tempo oportuno, oitiva das testemunha e prestar seu 

depoimento pessoal, ambos a serem colhidos através de Carta Precatória 

junto ao Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda.

Decido.

Defiro o pedido de produção de prova testemunhal, conforme requerido 

pelas partes e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17 de abril de 2020, às 14h, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso.

Defiro o pedido para que seja colhido a oitiva das testemunhas do réu na 

Comarca de Pontes e Lacerda.

Dessa forma, expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas 

arroladas aos autos pelo requerido.

Frise-se que o rol deverá ser juntado aos autos em até 15 (quinze) dias 

antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando 

as que comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória.

Indefiro o depoimento pessoal da parte requerida. Isso porque o 

depoimento pessoal não é diligência probatória que deva buscar o 

convencimento judicial diretamente, finalidade esta que só é alcançada, 

com o depoimento pessoal, de forma reflexa. O depoimento pessoal 

busca, objetivamente, a confissão real ou ficta e, por isso, só tem 

cabimento quando o pedido de depoimento é feito por uma parte para se 

ouvir a parte contrária. Não é admissível, porque desprovido de finalidade 

processual, o depoimento pessoal de parte pedido por ela mesma.

Intime-se as partes através de seus patronos.

Encaminhem-se os autos ao MP

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 37692 Nr: 1010-18.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS, NCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de alimentos ajuizado por N. C. R. S. e. R. S., 

representadas por sua genitora Viviane Rodrigues de Souza em desfavor 

de Cristiano Soares Monteiro.

Pratiquem-se os atos próprios para localização do endereço do requerido, 

pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Se for encontrado, expeça-se o necessário para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38011 Nr: 1151-37.2015.811.0052

 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: Otílio Bento Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus de Assis Bento Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela de 

urgência ajuizado por Otilio Bento Rosa em desfavor de Matheus de Assis 

Bento Rosa.

A parte autora objetiva a exoneração do requerente no pagamento de 

alimentos ao requerido que já atingiu a maioridade civil, com pedido de 

tutela de urgência.

Indeferida a tutela de urgência, foi determinada a citação do requerido 

para apresentar contestação - à ref. 3.

O requerido foi devidamente citado, conforme ref. 7, e deixou o prazo 

transcorrer in albis.

À ref. 29, determinou-se a intimação da parte autora para informar a 

possibilidade de constituir advogado, desde já nomeando como defensor 

dativo o advogado André da Conceição Paiva.

À ref. 34 o requerente compareceu perante este juízo informando que não 

possui condições de constituir um advogado.

O douto advogado nomeado compareceu nos autos, como curador 

especial do requerido, apresentando contestação por negativa geral –à 

ref. 45.

À ref. 47, certidão informando que o defensor dativo nomeado na ref. 29 

diz respeito a defesa do autor.

É o relatório. Decido.

Diante do equívoco ocorrido, desentranhe-se a petição de ref. 45, e 

intime-se a parte autora por intermédio do advogado nomeado a ref. 29, 

para manifestação nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 38972 Nr: 346-50.2016.811.0052

 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: Antonia Maria de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, 

julgo extinto o processo.Condeno à parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios ao advogado da parte adversa, contudo 

suspensa sua exigibilidade diante da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita.Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, entrementes, assim como os honorários 

sucumbenciais, permanecerão suspensas sua exigibilidade em razão da 

gratuidade.Transitada em julgado, determino o arquivamento dos autos, na 

condição de findo, mediante adoção das formalidades legais, 

providenciando as anotações e baixas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41938 Nr: 1974-74.2016.811.0052

 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: Marlene Rodrigues Marques, MVRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Ribeiro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de título extrajudicial ajuizado por M. C. R. M. R. e 

M. V. R. R. representados por sua genitora Marlene Rodrigues Marques 

em desfavor de Sergio Ribeiro de Jesus.

A parte requerida foi devidamente citada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, não cumprindo com o débito.

Tentado o bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD, restou infrutífero.

O exequente requereu o encaminhamento do nome do executado para os 

órgãos de proteção ao crédito.

É o relatório. Decido.

Em observância ao disposto no artigo 782, §3º do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes.

Cumprida a determinação supra, intime-se a parte exequente para que, em 

15 (quinze) dias, se manifeste objetivamente em prosseguimento, sob 

risco de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva
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 Cod. Proc.: 42301 Nr: 73-37.2017.811.0052

 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 Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC/2015, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença, de modo que:

Altere-se o tipo de ação para a classe Cumprimento de Sentença;

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa do seu representante judicial, para 

que , querendo, apresente impugnação no prazo de 30 dias como 

incidente a estes próprios autos;

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma do 

artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao art. 

23, Lei 8.906/94;

Não apresentada Impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, certifique-se e, independentemente de novo despacho, 

expeça-se o respectivo precatório, observando-se o disposto no art.100 

da Constituição Federal (art. 535, § 3º, I, CPC/2015). Em se tratando de 

obrigação de pequeno valor, expeça-se Requerimento de Pequeno Valor. 

Antes de encaminhar o 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, intime-se à autoridade da pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo para proceder o pagamento de 

obrigação, no prazo de 2 meses, contando da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência 

do exequente (art. 535, §3º, II, CPC/2015). Por fim, expeça-se Alvará de 

Levantamento;

Havendo Impugnação, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

exequente para se manifestar. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44219 Nr: 947-22.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Pinto Natalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlinho da Costa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de título judicial ajuizado por T. N. P representada 

por Marcia Pinto Natalino em desfavor de Carlinho da Costa Pinto.

Intime-se a parte autora para manifestar quanto a tentativa de bloqueio de 

ativos pelo sistema Bacenjud, à ref. 56.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44973 Nr: 1385-48.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: João Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayne Cardoso de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação de exoneração de alimentos.

Realizado busca do endereço do requerido, a parte autora requereu a 

citação do requerido no endereço localizado.

É o relatório. Decido.

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Porto Esperidião para que 

seja efetivada a citação do requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45547 Nr: 1689-47.2017.811.0052

 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: Adriane Alves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson da Silva Feitosa, Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 21378-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem executivo de alimentos fundado em título judicial, pelo rito da 

penhora.

Com fulcro no artigo 528 do Código de Processo Civil, determino que se 

expeça mandado de intimação, penhora e avaliação a fim de que, no prazo 

de 03 (três) dias o executado efetue o pagamento do débito vencido e 

vincendo, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, e de imediata avaliação e penhora de seus bens.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento ou não apresentada 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, proceda-se com a penhora e 

avaliação, nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, 

devendo intimar o executado imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Assinalo que havendo justificativa por parte do executado, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 49176 Nr: 3494-35.2017.811.0052

 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: Elenice Martins Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTICIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA para determinar à parte requerida que proceda com a implantação 

do benefício de pensão por morte em favor da requerente, até o 

julgamento do presente feito.Via de consequência, determino que a 

Secretaria expeça ofício ao procurador-chefe da Procuradoria Geral 

Federal Especializada, a ser entregue em mãos, requisitando que implante 

o benefício previdenciário objeto deste processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Devendo, outrossim, ser encaminhado ofício ao APSADJ, 

devidamente instruído pela integralidade dos documentos que o referido 

setor de implantação reputa necessários.O descumprimento injustificado 

desta ordem implicará em execução de multa a ser oportunamente 

arbitrada, além de remessa das peças necessárias ao Ministério Público e 

a outros órgãos legitimados ao manejo da ação civil pública por 

improbidade administrativa, bem como para adoção de outras medidas 

previstas no nosso ordenamento jurídico.Por oportuno, INTIME-SE a parte 

requerida, por meio eletrônico, para se manifestar, no prazo de 30 dias, 

acerca da prova testemunhal carreada aos autos. Após, com ou sem 

manifestação, tornem-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53745 Nr: 2234-83.2018.811.0052

 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: Benedito Augusto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT - 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se tem ação em que se busca o reconhecimento judicial do direito ao 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade de segurado especial 

(rural).

Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

abril de 2020, às 16h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá 

objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de 
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economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo 

envolvido em tais afazeres.

Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos autos em até 

quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do art. 357, §4°, 

do CPC, indicando as que comparecerão independente de intimação e 

aquelas que exigirão a diligência intimatória.

Intime-se a requerente por intermédio de seu advogado.

Intime-se o requerido por meio eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55752 Nr: 3414-37.2018.811.0052

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: MFdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Ventura - OAB:MT - 

24615-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 certidão de ref: 12.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-09.2020.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERREIRA DE OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO n. 1000054-09.2020.8.11.0052 POLO ATIVO:MARCELO V. 

VITORAZZI - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAXSUELBER 

FERRARI POLO PASSIVO: CELSO FERREIRA 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 25/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 . 

CUIABÁ, 6 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: 1000665-56.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZA NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/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: 1000665-56.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): DEUZA NEVES 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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000573-78.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT10259 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER PAV PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE SOUSA DIAS OAB - MT227310-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE Processo: 1000573-78.2019.8.11.0032. AUTOR(A): 

ZULEIDE AUXILIADORA DE OLIVEIRA RÉU: CENTER PAV PAVIMENTACAO 

E CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis formulada por ESPÓLIO DE LUIZ GONÇALO DE 

OLIVEIRA, representado nesse ato pela inventariante ZULEIDE 

AUXILIADORA DE OLIVEIRA, em face de CENTER PAV PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÕES LTDA, todos já qualificados nos autos. Inicialmente, em 

virtude do acordo outrora celebrado entre as partes quando da realização 

de audiência de conciliação, HOMOLOGO por sentença, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. Com efeito, diante das informações 

prestadas pela parte autora, de que a reclamada não cumpriu os termos 

do acordo celebrado em audiência (ID 26476870), INTIME-SE a parte 

executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar o montante do 

débito em um prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora de tantos 

bens quanto bastem para a satisfação do crédito da parte reclamante. Não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

único do art. 523 do CPC. Por sua vez, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, façam os autos conclusos para realização de 

busca de bens passíveis de penhora, seguindo-se aos atos de 

expropriação previstos em lei, até a satisfação integral do débito. 

Retifique-se o rito do procedimento fazendo constar como “cumprimento 

de sentença”. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000112-09.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO OAB - MT23045-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: 1000112-09.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): CARMINDO DE ALMEIDA 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: 1000388-40.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA ERACI DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

ORIVALDO JOSE DE SOUZA JUNIOR OAB - MT25597/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: 1000388-40.2019.8.11.0032. 
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AUTOR(A): BENEDITA ERACI DE ARRUDA 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: 1000740-95.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE JOANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000806-75.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA SEBASTIANA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-58.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ANA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000782-47.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DEMTRINA GONZAGA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SOUZA DUTRA OAB - MT11233/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000695-91.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA MARIA DE ALMEIDA VIANA (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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o laudo do 

perito do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000757-34.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES CAITANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000994-68.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico que a contestação é tempestiva. Impulsiono os autos para intimar 

a autora a apresentar impugnação, caso queira, no prazo legal. What do 

you want to do ? New mailCopy

Intimação Classe: CNJ-80 AÇÃO POPULAR

Processo Número: 1000375-41.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RONDON SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO (REU)

ROSARIO OESTE PREFEITURA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 Considerando que a contestação apresentada é 

tempestiva, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para, querendo, impugnar à contestação, no prazo de 15 dias

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000067-05.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. G. (REU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 596 de 660



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 1000067-05.2019.8.11.0032. 

AUTOR(A): CARLA TEREZA MENDES DA SILVA REU: GUSTAVO RONDON 

GUIMARÃES Vistos em substituição legal. Cuida-se de Ação de Alimentos 

intentada por ANA JULIA FEDATO GUIMARÃES, menor, nascida no dia 

01/10/2015, representada por sua genitora CARLA TEREZA MENDES DA 

SILVA em face de GUSTAVO RONDON GUIMARÃES, todos já qualificados 

nos autos. Narra a inicial que o requerido, juntamente com a representante 

da requerente, é genitor de ANA JULIA FEDATO GUIMARÃES, conforme 

se extrai da inclusa certidão de nascimento. Que em virtude da idade e 

condição da Requerente - que conta, com 04 (quatro) anos - devem ser 

veladas, por seus genitores, as suas necessidades básicas 

fundamentais, que são presumidas. Aduz ainda que após a separação do 

casal, Requerido deixou de auxiliar com as despesas da filha, deixando 

aos esforços exclusivos da genitora, que vem arcando com todas as 

despesas elementares da filha. O requerido, mesmo citado (Id. 20565026), 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação da contestação. Os 

autos vieram-me conclusos para decisão. É o breve relatório. Fundamento 

e Decido. Inicialmente, DECRETO A REVELIA do executado, uma vez que 

não apresentou tempestivamente contestação, mesmo devidamente 

citado, conforme art. 344, do CPC c/c art. 7º da Lei Federal n.º 5.478/68, 

aplicando-lhes os efeitos correlatos. No ponto, impende destacar que, 

ocorrendo a falta de resposta ou defesa no prazo previsto em lei, ou a 

ausência em audiência, ensina o processualista Moacyr Amaral Santos: 

“Isso ocorrendo surtem efeitos processuais de profunda repercussão no 

processo. O primeiro desses efeitos processuais está expresso no art. 

319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor” E continua “A falta de contestação redunda na 

presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, ficando este, de 

tal forma exonerado do ônus de prová-los” (In Primeiras Linhas de 

Processo Civil – Vol 2º, pág. 236, Editora Saraiva). Quanto ao mérito, 

impõe-se consignar que a obrigação alimentar é consequente da relação 

de parentesco existente entre a parte autora e o requerido, visto tratar-se 

de pai e filha. Tal reponsabilidade, de tão curial a promoção da dignidade 

da pessoa humana, encontra ressonância no próprio texto constitucional. 

O dever imposto pela lei resulta da solidariedade familiar, a qual recai 

sobre o alimentante visando garantir o necessário à existência do filho 

que, em razão da tenra idade, está impossibilitado de produzir os recursos 

mínimos para a própria sobrevivência. Comentando o instituto dos 

alimentos, leciona o mestre Orlando Gomes: “Ora significa aquilo que é 

estritamente necessário à vida de uma pessoa, compreendendo, tão 

somente a alimentação, a cura, o vestuário e a habilitação, ora abrange 

outras necessidades, compreendidas as intelectuais e morais, variando 

conforme a posição social da pessoa necessitada”(In Alimentos – Revisão 

e Exoneração – Basílio de Oliveira – Editora AIDE, pág. 56). Assim, 

considerando-se verdadeiros, por decorrência dos efeitos da revelia os 

fatos invocados pela parte autora, consubstanciados em documentos 

hábeis a demonstração do direito pretendido, tenho que a pretensão 

inaugural comporta parcial deferimento. Ante o exposto, e considerando 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

desta ação, para condenar o requerido a pagar ao autor uma pensão 

mensal no valor equivalente o percentual de 40% (quarenta por cento) de 

um salário mínimo, em valores atuais, a R$ 415,60 (quatrocentos e quinze 

reais e sessenta centavos) mensais, ficando ainda a cargo do Requerido 

o custeio de metade dos gastos extraordinários (saúde, educação, lazer, 

medicamentos etc.). A obrigação incide a partir da data de citação (artigo 

13, § 2º, da Lei Federal nº 5.478/68). Os valores devem ser pagos 

mediante depósito em conta bancária na conta bancária de titularidade da 

genitora da menor indicada na exordial, qual seja: Banco Bradesco, 

agência 0479, conta poupança nº 1000337-7. Condeno o requerido nas 

custas processuais e honorários de advogado, estes últimos que arbitro 

em 10% (dez por cento) da pretensão econômica da causa. Julgo, 

finalmente, extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Por fim, à vista da manifestação Id. 22973845, em 

observância ao art. 531 § 1º do CPC tem-se que o pleito autoral não 

merece guarita, visto que a execução dos alimentos provisórios, bem 

como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em 

julgado, se processa em autos apartados, ante a inadequação da via 

eleita, INDEFIRO o pleito Id. 22973845. Intimem-se, Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 31 de janeiro de 2020. Diego Hartmann Juiz de Direito de 

substituição legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56684 Nr: 1240-57.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO CORREA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS - de Rosário Oeste, OÁTOMO JOSÉ CANAVARROS SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesuino Sansão Correa da 

Costa - OAB:4197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inaugural e, por 

consectário, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, o que 

faço com arrimo no art. 487, I do Código de Processo Penal.Considerando 

o substancial patrimônio envolvido na presente lide, REVOGO o benefício 

da Gratuidade de Justiça e, a um só tempo, CONDENO a parte autora em 

custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro no importe de 

10% (dez por cento) do calor atualizado da causa.Publique-se.Transitado 

em julgado, arquive-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 781-50.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Felipe Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimaraes 

Junior - OAB:15694, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:16206

 Processo Eletrônico n.º: 781-50.2017.811.0032

Código n.º: 71928

Vara única

Vistos em substituição legal.

Diante do petitório da defesa às fls. 689/690, e considerando ser 

advogado dativo nomeado por este juízo, DEFIRO o pedido de dilação do 

prazo pelo período de 05 (cinco) dias.

Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84726 Nr: 3264-19.2018.811.0032

 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: CAdCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Pereira de Araújo - 

OAB:26587, Ludovico Antonio Merighi - OAB:905-A/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se a respeito da ref. 

47 dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 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
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 PARTE AUTORA: Elady Jose Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joely Alves de Arruda, ANA D’ARC DOS 

SANTOS QUIXABEIRA

 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: ALESSANDRO SANTOS 

CARNEIRO - OAB:24555/O

 Certifco que intimo as partes para o inteiro teor da 

Decisão>Declaração>Incompetência proferida nesses autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1809 Nr: 13-04.1992.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Lucilene Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guaracy Carlos Souza - 

OAB:MT 3287/0, Indyara Maria Assunção - OAB:26818, JOÃO 

ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - OAB:17725, Marcelo Joventino 

Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte apelada para, querendo, contrarrazoar o recurso de 

apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, no prazo legal, bem 

como manifestar acerca das petições colacionados aos autos para 

posterior remessa à conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61044 Nr: 1009-93.2015.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES 

DA SILVEIRA FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A, MARCELO BERTOLDO BARCHET - 

OAB:5665

 Considerando que o recurso de agravo de instrumento já foi julgado, 

intimo as partes para querendo manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 94592 Nr: 3290-80.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Sebastião de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 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 03 (três) URH’s, em virtude de sua atuação no processo. 

Expeça-se certidão.

 Declaro encerrada a instrução processual.

 Desde já, tendo em vista o decurso de mais de 90 (noventa) dias desde a 

decretação da prisão preventiva, e, finalizada a instrução processual, não 

havendo elementos indicativos de periculum libertatis REVOGO a prisão 

preventiva do acusado. Vale a presente como alvará de soltura para o 

ato. No mais, permaneçam-se conclusos para sentença.

 Diego Hartmann

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95825 Nr: 3893-56.2019.811.0032

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBdR(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22683/O

 Vistos em substituição legal.

Trata-se de requerimento de dilação de prazo para apresentação de 

Defesa Prévia e Rol de Testemunha, onde o patrono da menor Dayane 

Benedita informa que somente tomou conhecimento da audiência de 

apresentação com a publicação da decisão proferida ref. 37 e diante da 

impossibilidade de acessos aos arquivos audiovisuais gravados em 

audiência não restou tempo hábil para o cumprimento da determinação.

 Consigno que não assiste razão a irresignação alegada, visto que nos 

termos da Súmula 273 do STJ “intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado”.

In casu, considerando que a decisão que determinou a expedição de carta 

precatória ocorreu em 09/12/2019, sendo juntada procuração no mesmo 

dia, não há como se falar em ausência de desconhecimento da missiva, 

sendo desnecessária a intimação da defesa da data da realização da 

audiência pelo juízo deprecado, conforme entendimento sumulado, não 

existindo qualquer mácula no procedimento realizado, pelo contrário, a 

parte dispôs de tempo suficiente para providências que entendesse 

cabíveis.

 Não obstante, evitando qualquer alegação de nulidade, DETERMINO que 

se renove a intimação para que o advogado constituído, no prazo de 3 

(três) dias, ofereça defesa prévia e rol de testemunhas.

Intime-se

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2020.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544 Nr: 509-57.1997.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita de Cássia Diniz da Silva, Frankis Silva 

Tavares, Eginio Batista Bertulio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DEJAIR ROBERTO 

LIU JUNIOR - PROCURADOR MUNICIPAL, para devolução dos autos nº 

509-57.1997.811.0032, Protocolo 544, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-12.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RAMIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 04 de março de 2020, às 14:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001141-94.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA RAMIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 598 de 660



Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 04 de março de 2020, às 13:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000640-43.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

OVANIL BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMETICOS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 04 de março de 2020, às 16:20 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000524-08.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLAINE MEIRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELLE ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 04 de março de 2020, às 16:40 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-86.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ANZIL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 04 de março de 2020, às 17:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000725-29.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CAVALCANTE DA SILVA 65170237120 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Diego Hartmann, 

designa o dia 10 de março de 2020, às 14:00 horas, para realização de 

audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000412-05.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI OAB - MT0010964A 

(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))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes quanto ao seu 

retorno da Turma Recursal, bem como para, querendo, manifestar-se, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000171-94.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO 

VALEABENCOADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE (REQUERIDO)

TANIA MARISA DO MONTE E CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000171-94.2020.8.11.0053. REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO VALEABENCOADO 

REQUERIDO: ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE, TANIA MARISA 

DO MONTE E CASTRO Vistos etc. DIGA a parte requerente qual utilidade 

desta lide, pois que, segundo se extrai da prefacial, será almejado 

indenização por benfeitorias. Ocorre que o egrégio STJ fixou entendimento 

segundo o qual o prazo prescricional, de cinco anos, começa a fluir a 

partir do trânsito em julgado da sentença (AgRg no AREsp 726491 / MS). 

In casu, como também mencionado na exordial, o trânsito em julgado 

ocorreu aos 11.08.2011; portanto, em princípio prescrito estaria o direito 

de indenização por benfeitorias almejado. Prazo de 10 (dez) dias, pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito. Intime-se. STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 6 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 50148 Nr: 989-78.2011.811.0053

 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: ANA BISPO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309/MT, Roque Pires da Rocha 

Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TRF1, 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.: 11004 Nr: 60-50.2008.811.0053

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA CRUZ ABREU LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS - PETROLEO BRASILEIRO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX MARTINS SALVATIERRA - 

OAB:195750, Alexandre Roese Zerwes - OAB:6.176, Daniel Muller 

Abreu Lima - OAB:6.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Fernandes Napoleão 

de Souza - OAB:OAB/MG 76.842, Márcio José Fernandes Queiroz - 
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OAB:OAB/MG 54.495, Túlio Freitas Souza - OAB:OAB/MG 61.284

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, sem 

resolução de mérito, o presente processo manejado por Claudia Regina da 

Cruz Abreu Lima, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 48451 Nr: 283-95.2011.811.0053

 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: AKDCSA, LDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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 ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 16/03/2020 às 

14:30 horas.

 INTIMEM-SE as partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 3143-88.2019.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne de Fátima Pedrosa de 

Araújo - OAB:174.149

 Vistos etc.

Ciente quanto à defesa preliminar apresentada pelo réu Alexandre 

Adenilson Salustiano (Ref: 10), ocasião que apresentou defesa em termos 

genéricos, arrolou as mesmas testemunhas da acusação e postulou pela 

revogação da sua prisão.

Assim, visto que o presente caso não se enquadra nas hipóteses da 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), e ante a existência de prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO DEFINITIVAMENTE 

A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de 

Adenilson Salustiano, qualificado nos autos, pela suposta prática dos 

delitos tipificados nos artigos 33 c.c art. 40, I e V, ambos da Lei 11.343/06.

Assim, nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2020, às 15h00min.

Intimem-se o Ministério Público, o réu e sua advogada.

Requisitem-se as testemunhas (PM’s) e o acusado preso (PCE).

REMETAM-SE os autos ao MPE para manifestação quanto ao pedido de 

revogação da prisão preventiva, eis que aplicáveis os princípios da ampla 

defesa e contraditório. Após manifestação, conclusos para análise do 

pedido.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10147 Nr: 590-88.2007.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA PEREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme determina a Resolução 458/2017 CJF em seu 

artigo 11, em se tratando de precatório ou RPV's, o juiz da execução, 

antes do encaminhamento ao tribunal, intimará as partes para 

manifestação acerca do inteiro teor do ofício requisitório, assim sendo, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se em 5 dias, quanto a 

referida expedição. Após manifestação das partes, o mesmo será 

assinado pelo magistrado e autuado no TRF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 7054 Nr: 265-84.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA BARBOSA

 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, Roseni Aparecida 

Farinácio - OAB:4747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o retorno dos autos incidente (Embargos à Execução, cód. 

47785), do Egrégio TJ/MT, APENSE-SE os autos novamente.

INTIME-SE a parte Autora, por meio de seu advogado, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, 

conforme o § 1º do artigo 485 do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-04.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000177-04.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:NAIR PEREIRA DE 

MORAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON RIBEIRO ALVES 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 

3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER 

- MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 6 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: 1000179-71.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RIBEIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000179-71.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:MILTON RIBEIRO 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA, 

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 25/06/2020 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 600 de 660



Hora: 12:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147992 Nr: 159-45.2019.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Coordenadoria Administrativa do Foro da Comarca de 

Barra do Garças- M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 159-45.2019.811.0017 cod. 147992

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE REQUERENTE: Coordenadoria Administrativa do Foro da Comarca 

de Barra do Garças- M T

PARTE RÉQUERIDA: Este Juízo

NOTIFICANDO(S): EDMUNDO RABELO, brasileiro, casado, motorista, 

portador do RG n. 71.224 SSP-MT e do CPF n. 173.156.541-00; JOÃO 

JOSÉ DE MEDEIROS/KÁTIA CARVALHO BORGES DE MEDEIROS, 

brasileiros, casados, portadores do CPF n. 301.695.936-49 e JOAQUIM 

JOSÉ DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, filho de Satiro Homero de Medeiros 

e Maria Josefa de Medeiros, portador do CPF n. 567.153.589-72.

 FINALIDADE: CIENTIFICAR os possíveis TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada

 DECISÃO/DESPACHO: Ante a possibilidade de duplicação da matrícula n. 

779 do Cri de São Félix do Araguaia/MT, bloqueada por força da decisão 

deste autos, para, querendo, manifestarem por meio de advogado, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Ivanilson Vieira 

Campos, digitei.

São Félix do Araguaia - MT, 5 de fevereiro de 2020.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito e Diretora do Foro

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000476-26.2019.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR PINHEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANNE RENATA COSTA SILVA OAB - GO46218 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANILTO DA SILVA AGUIAR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO - CEJUSC REDESIGNADA PARA 

02/03/2020 14:00 CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010076-54.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DALGISA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que documento juntado pela requerente (documento 

ID nº 8391395), o qual confirma a inclusão de seu nome em cadastro de 

serviço de proteção ao crédito, se refere a valores divergentes e com 

vencimentos em 10/08/2014 e 10/10/2014, e não referente aos meses de 

novembro e dezembro do ano de 2015, como ambas as partes aduziram; à 

vista disso, intimem-se as partes para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestem-se, sob pena de julgamento antecipado. Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21159 Nr: 2063-18.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wedes Pereira Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:5876

 Ante o exposto e por tudo acima alegado, REVOGO a prisão preventiva 

de WEDES PEREIRA CRUZ, condicionado ao cumprimento das seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão:I – Proibição de ausentar-se da 

Comarca em que reside;II – Proibição de mudar de endereço sem a devida 

comunicação a este Juízo;III - Comparecimento a todos os atos do 

processo dos quais for notificada/intimada.Expeça-se o competente alvará 

de soltura em favor da denunciada, desde que por outro motivo não 

estiver presa.Sem prejuízo, para fins de regular tramitação da instrução 

criminal, considerando os endereços das testemunhas indicados às fls. 

155, expeçam-se cartas precatórias para as oitivas de Amizael Ferreira 

dos Santos, Wilson Jesue Leite dos Santos, Ludimila Cardoso da Silva e 

Rosirene Gomes Pereira, atentando-se aos endereços fornecidos pelo 

Ministério Público às fls.155, ressaltando que as expedições das missivas 

devem se dar, primeiramente, nos endereços fornecidos pertencentes a 

outras Comarcas, para só após o retorno das mesmas, deliberar quanto à 

necessidade de designação de audiência neste Juízo, haja vista possuir 

endereços também pertencentes à Comarca de São Félix do Araguaia.Por 

fim, expeça-se carta precatória com a finalidade de interrogar a ré naquele 

Juízo de Barra do Garças/MT, atentando-se ao endereço atualizado 

fornecido às fls. 135 e 138.Às providências, cientificando-se o MPE e a 

defesa da ré.São Félix do Araguaia/MT, 14 de Março de 2019.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12994 Nr: 1646-07.2006.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracy Tavares de Souza

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, certifico a pedido 

da parte autora que os alvarás de fls fls. 161/163, consta no SISCONDJ 

como sendo pago.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36831 Nr: 746-77.2013.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RZ, JSdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS, TSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio de Resende Oliveira 

- OAB:9676/DF

 Decisão

Vistos, etc.

Compulsando os autos denoto que houve pedido de penhora online do 
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valor remanescente da dívida que não fora apreciado anteriormente.

Assim, defiro o pedido veiculado pela parte Exequente às fls. 110/112, 

para o fim de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada 

nas contas ou aplicações financeiras da parte executada, JOÃO SARKIS 

SIMÃO (CPF 003.185.151-72), e TEREZINHA SARKIS SIMÃO (CPF 

152.961.481-34) até o valor indicado no demonstrativo de cálculo de fls. 

113, o que deverá ser efetivado por meio da penhora on line, via 

BACENJUD.

Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada a penhora, 

valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud que 

será juntado aos autos, procedendo-se em seguida, a intimação da 

executada para os fins legais, que pode se dar na pessoa de seu 

advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.

Às providências, expedindo-se o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 05 de Fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43213 Nr: 389-29.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ruti Rainha Laboratório de Análises Clínicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por RUTI RAINHA LABORATÓRIO 

DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA em face do MUNICÍPIO DE NOVO SANTO 

ANTONIO/MT.

Sobreveio sentença com julgamento parcial do mérito em desfavor do 

Município requerido (fls.63/66).

A parte autora requereu o cumprimento de sentença (fls.67/68), ao passo 

que a parte requerida foi devidamente intimada para impugnar a execução 

caso assim entendesse (fl.71). Devidamente intimado (fl.71-verso), a parte 

requerida não se opôs, conforme certidão de decurso de prazo 

colacionada em fl. 72.

Assim sendo, expeça-se oficio ao Presidente do Tribunal de Justiça para 

expedição de precatório em favor do exequente, nos termos do artigo 535, 

§3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 05 de Fevereiro de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134180 Nr: 925-06.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:OAB/MT 10296

 Vistos.

Defiro o pleito de fls. 106/110, eis que devidamente comprovada a 

impossibilidade de comparecimento do procurador do Réu na oralidade 

designada para o dia 13/02/2020.

Dessa forma, REDESIGNO a oralidade para o dia 02 de junho de 2020, às 

13h45min. (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso), devendo o Sr. 

Gestor realizar as intimações que se fizerem necessárias.

Advirto à Defesa que o Réu deverá comparecer independentemente de 

intimação, conforme compromisso prestado às fls. 105, sob pena de 

revelia.

Intimem-se.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137197 Nr: 616-48.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvira Cavalcante Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139576 Nr: 2183-17.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Nonato da Cunha Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140442 Nr: 2733-12.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antônia Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de remetê-los à parte exequente para 

manifestar-se requerendo o que de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141127 Nr: 3148-92.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de remetê-los à parte exequente para 

manifestar-se requerendo o que de direito no prazo legal.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-94.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 
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JOSÉ DOS QUATRO MARCOS SENTENÇA Processo: 

1000092-94.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOSE DE SOUZA GOMES RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. José de 

Souza Gomes ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, objetivando o restabelecimento do benefício da aposentadoria por 

invalidez. 2. Relatou ter sido diagnosticado pelo vírus da imunodeficiência 

humana [HIV] CID B 24/20 que o incapacita de forma total 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. 18064583). 4. A 

decisão de ID n. 18215706 deferiu à autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, fora concedido a tutela provisória de urgência, bem como, o 

agendamento da perícia médica. 5. Devidamente citada, a autarquia-ré 

apresentou contestação aduzindo, preliminar de prescrição quinquenal. (ID 

n. 19338734). 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. 19472748. 7. Laudo médico pericial protocolado 

em ID n. 21929994. 8. Intimadas as partes para manifestarem acerca do 

laudo, a parte autora concordou em ID n. 21969619, por outro lado o 

requerido manteve-se inerte (ID n. 23170259). 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, 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 o autor de encontra incapacitado total e permanente (ID n. 

21929994). 29. Nesse sentido, o médico perito em seu laudo concluiu que: 

“[...] Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de 

incapacidade laboral total e permanente para a pratica da atividade 

habitual laboral do autor”. 30. 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. 31. Assim, o 

restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 

32. Dos Juros e Correição Monetária. 33. 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. 34. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por José de Souza Gomes 

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 da cessação indevida, ou seja, 

15/05/2018, inclusive 13° (décimo terceiro). 35. Acaso não implantado ou 
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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. 36. 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. 37. 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. 38. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 39. 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. 40. Ás providências. 41. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 dezembro de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-94.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/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 SENTENÇA Processo: 

1000092-94.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOSE DE SOUZA GOMES RÉU: 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. José de 

Souza Gomes ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, objetivando o restabelecimento do benefício da aposentadoria por 

invalidez. 2. Relatou ter sido diagnosticado pelo vírus da imunodeficiência 

humana [HIV] CID B 24/20 que o incapacita de forma total 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. 18064583). 4. A 

decisão de ID n. 18215706 deferiu à autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, fora concedido a tutela provisória de urgência, bem como, o 

agendamento da perícia médica. 5. Devidamente citada, a autarquia-ré 

apresentou contestação aduzindo, preliminar de prescrição quinquenal. (ID 

n. 19338734). 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. 19472748. 7. Laudo médico pericial protocolado 

em ID n. 21929994. 8. Intimadas as partes para manifestarem acerca do 

laudo, a parte autora concordou em ID n. 21969619, por outro lado o 

requerido manteve-se inerte (ID n. 23170259). 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, 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 
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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 o autor de encontra incapacitado total e permanente (ID n. 

21929994). 29. Nesse sentido, o médico perito em seu laudo concluiu que: 

“[...] Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de 

incapacidade laboral total e permanente para a pratica da atividade 

habitual laboral do autor”. 30. 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. 31. Assim, o 

restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 

32. Dos Juros e Correição Monetária. 33. 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. 34. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por José de Souza Gomes 

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 da cessação indevida, ou seja, 

15/05/2018, inclusive 13° (décimo terceiro). 35. 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. 36. 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. 37. 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. 38. Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no 

importe de 10% sob o valor da condenação. 39. 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. 40. Ás providências. 41. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 20 dezembro de 2019. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000951-13.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-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: 

1000951-13.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ANTONIO ALVES DA SILVA 

RÉU: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. 1. 

Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Antônio Alves da Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitado, razão pela qual postula a concessão do benefício de 

prestação continuada de assistência social, desde requerimento 

administrativo. 2. Vieram 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. Concedo os benefícios 

da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do 

Código de Processo Civil. 6. Da tutela de urgência. 7. Com relação ao 

pedido de tutela antecipada, 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. 8. 

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. [...]”. 9. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 10. 

De proêmio, em que pese à nova sistemática trazida pelo 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 da manifestação da Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso 

no Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 012016, evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. 11. Assim, 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. 12. 

CITE-SE a parte requerida, mediante remessa virtual dos autos (art. 246, 

V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 1º, ambos do CPC) para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial 

se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC. 13. Apresentado a 

peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne 

a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 14. Após, deverá a 

Secretária de este Juízo proceder com o agendamento da pericia médica. 

Para a realização da perícia requerida, desde já, nomeio, 

independentemente de compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, 

CRM/MT nº 8702, Cel: (65) 99642-6838, 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 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos. 15. Deverá a Secretaria de esta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação. 16. 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. 

17. 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). 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. Em se tratando de 

pagamento de honorários de perito em caso de assistência judiciária 

gratuita, a matéria é regulamentada pela Resolução nº 305 de 07/10/2014, 

do CJF, que fixa o valor máximo de R$ 248,53, podendo ser majorado para 

até 3 vezes esse valor (art. 3º, §1º). Considerando a complexidade do 

trabalho, visto que a perícia do expert compreenderá a alegada 

incapacidade; considerando o tempo de duração do processo, nível de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 605 de 660



especialização do profissional, bem como o lugar de prestação do serviço 

(em comarca que se encontra a mais de 300 km de distância da capital 

deste estado), majoro o valor máximo da tabela vigente à época do efetivo 

pagamento (artigo 28, parágrafo único da Resolução 305/2014-CJF), e fixo 

o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 20. Nesta hipótese, deve ser 

observado, ainda, o artigo 95, §3º, II, do Código de Processo Civil, que 

assim estabelece: “§3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

[...] 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.” 21. 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. 22. No mais, encaminhe-se o presente feito à equipe 

multidisciplinar deste juízo a fim de elaborar o estudo socioeconômico na 

residência do requerente, com intuito de comprovar a incapacidade social 

do autor, no prazo de 15 (quinze) dias. 23. Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento. 24. 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: 1000842-96.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000842-96.2019.8.11.0039. AUTOR(A): MARCOS ANTONIO RODRIGUES 

FERREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por Marcos Antônio Rodrigues 

Ferreira em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados, alegando, em resumo, que se encontra 

incapacitado para o trabalho, motivo pelo qual requer o restabelecimento 

do benefício, vez que houve o indeferimento da prorrogação do benefício 

administrativamente. 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. 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, 11 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000792-70.2019.8.11.0039. AUTOR(A): LUCIA DOS SANTOS CRUZ 
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AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

1. Cuida-se de Procedimento Comum proposta por Lucia dos Santos Cruz 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, motivo pelo 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. Junto à inicial vieram os documentos. 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 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 6. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 7. 

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. 8. 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. 9. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos 

a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 10. Após, deverá a Secretaria de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: 

(65) 99642-6838, 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. 11. Deverá a Secretaria de esta Vara agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 12. 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. 13. 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) 14. 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. 15. 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. 16. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da autora, 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. 17. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000918-23.2019.8.11.0039. AUTOR(A): COSMO PALERMO RÉU: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Restabelecimento Integral do Benefício de 

Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de tutela de urgência proposta por 

Cosmo Palermo contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, 

que se encontra incapacitada para o trabalho, vez que já ajuizou ação 

perante este Juízo (Cód. 19446), tendo a sentença transitada em julgado, 

motivo pelo qual requer o restabelecimento do benefício, haja vista o 

cerceamento indevido procedido pela Autarquia. 2. Vieram-me os autos 

conclusos. 3. É o relato do necessário. Decido. 1. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. 2. Da tutela de urgência. 3. 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. 4. 

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. [...]”. 5. Da 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 4. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 5. 

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. 6. 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. 7. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos 

a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 8. Após, deverá a Secretária de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: 

(65) 99642-6838, para responder os quesitos apresentados pelas partes, 
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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. 9. Deverá a Secretária de esta Vara agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 10. 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. 11. 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) 12. 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. 13. 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. 14. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da autora, 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. 15. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000887-03.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA BRASILINA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE MARIA ROSSIGNOLI OAB - MT2515/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000887-03.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JULIA BRASILINA DE 

OLIVEIRA BARBOSA REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Restabelecimento 

de Aposentadoria por Invalidez Rural Permanente proposta por JULIA 

BRASILINA DE OLIVEIRA BARBOSA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando em resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho rural, 

vez que já postulou o requerimento em questão (Cód. 14878), tendo a 

sentença transitada em julgado, motivo pelo qual requer o 

restabelecimento do benefício, haja vista o cerceamento indevido 

procedido pela Autarquia. 2. Junto à inicial vieram os documentos. 3. É o 

relatório sucinto. Decido. 1. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. 2. Da necessidade de designação de audiência de 

conciliação e mediação. 3. 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. 4. 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. 5. 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. 6. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 7. 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. Marcelo Aparecido Delforno, 

CRM/MT nº. 8702, Cel: (65) 99642-6838, 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. 8. Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia médica, bem como intimar o expert desta 

nomeação. 9. 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. 10. 

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) 11. 

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. 12. 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. 13. 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. 14. 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: 1000877-56.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-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: 
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1000877-56.2019.8.11.0039. AUTOR(A): JOSE MARIA 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, comprovante de residência 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: 1000137-98.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CATIENE DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

espólio de TERCILIA LOPES JUNQUEIRA e ODILON JUNQUEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

LEIA APARECIDA JUNQUEIRA OAB - 162.206.251-53 (REPRESENTANTE)

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT9865-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA ADIMPLIR O VALOR DAS CUSTAS 

JUDICIAIS, BEM COMO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000505-10.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. MOLINA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO AUTOR ACERCA DA DECISÃO, BEM 

COMO EFETUAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE PAGAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000428-98.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000428-98.2019.8.11.0039. EXEQUENTE: TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 

EIRELI EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - 

MT Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

ajuizado por Tatiana Siueira Santiago Eirelli em face de Município de São 

José dos Quatro Marcos, todos devidamente qualificados. 2. RECEBO 

como execução de título executivo extrajudicial, posto que atendidos os 

pressupostos exigidos nos artigos 784, inciso III e 786, do Código de 

Processo Civil em vigor. 3. Inicialmente, quanto a medida de urgência, 

indefiro-a. 4. Verifico, ao menos nesta quadra processual, a inexistência 

dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. 5. Consigno que os 

referidos sistemas não podem ser utilizados de maneira indiscriminada, de 

modo que apenas quando cabalmente demonstrado o esgotamento das 

vias extrajudiciais para localizar bens em nome do executado é que será 

possível evidenciar a necessidade excepcional da medida. 6. Citem-se os 

executados, na forma requerida na inicial para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagarem o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a quitação da dívida (art. 829, CPC). 7. Por ocasião da 

constrição patrimonial referenciada deverá o Oficial proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, os executados, consoante o 

disposto no artigo 829 do CPC e para os fins do artigo 915, §1º, do mesmo 

diploma legal. 8. Após, intime-se o credor da aludida penhora. 9. Para as 

hipóteses de pronto pagamento ou de não oferecimento de embargos, 

fixo, de plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos 

percentuais) sobre o valor do débito (art. 827, CPC). 10. Intime-se. 

Cumpra-se. 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: 1000606-47.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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))

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 DECISÃO Processo: 

1000606-47.2019.8.11.0039. REQUERENTE: ANA LUCIA PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. 1. Cuida-se de Ação de Restabelecimento do Benefício de 

Aposentadoria por Invalidez proposta por ANA LUCIA PEREIRA DOS 

SANTOS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pugnando pelo 

restabelecimento do benefício cessado em 21/11/2018. 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. 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) 7. 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. 8. 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. [...]”. 

9. Da necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 

10. Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista 

o que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa 

o desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 11. 

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 
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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. 12. 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. 13. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos 

autos a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. 14. 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. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: 

(65) 99642-6838, 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. 15. Deverá a Secretária desta Vara agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 16. 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. 17. 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) 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. 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. 20. Por fim, 

demostrada a hipossuficiência da autora, 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. 21. 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: 1000140-53.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO 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:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000140-53.2019.8.11.0039. AUTOR(A): APARECIDO FRANCISCO DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA S JOSÉ Q MARCOS, 28 de novembro 

de 2019. 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Revisional Ordinária c/c pedido de 

tutela antecipada c/c repetição de indébito, ajuizada por Aparecido 

Francisco da Silva, em face de Banco do Brasil S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Devidamente citada a parte requerida 

apresentou sua contestação (ID. 20915146), bem como fora impugnado 

pela parte autora (ID. 21518468). 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000140-53.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FRANCISCO 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:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000140-53.2019.8.11.0039. AUTOR(A): APARECIDO FRANCISCO DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL SA S JOSÉ Q MARCOS, 28 de novembro 

de 2019. 1. Vistos. 2. Trata-se de Ação Revisional Ordinária c/c pedido de 

tutela antecipada c/c repetição de indébito, ajuizada por Aparecido 

Francisco da Silva, em face de Banco do Brasil S.A, todos devidamente 

qualificados nos autos. 3. Devidamente citada a parte requerida 

apresentou sua contestação (ID. 20915146), bem como fora impugnado 

pela parte autora (ID. 21518468). 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000990-10.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DE FALCHI CORREIA (EMBARGANTE)

G R DE OLIVEIRA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000990-10.2019.8.11.0039. EMBARGANTE: G R DE OLIVEIRA - ME, 

MARIA SOLANGE DE FALCHI CORREIA EMBARGADO: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT Vistos. Determino que a parte 

autora proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para 

o fim de: 1) Recolher custas judiciais ou apresentar documento 

comprobatório do estado de hipossuficiência. Cientifique-se na 

oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, CPC. 

Efetuado a emenda da inicial, remetam-se os autos ao cartório distribuidor 

para o fim de certificação e cadastramento no sistema PJE Apolo acerca 

das custas processuais remanescentes. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000980-63.2019.8.11.0039
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Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY RONALDO NEGRINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CESAR DA COSTA OAB - MT15033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ELIAS DE OLIVEIRA (REU)

MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000980-63.2019.8.11.0039. AUTOR(A): SIDNEY RONALDO NEGRINI RÉU: 

JOSE ELIAS DE OLIVEIRA, MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 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, residência 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001093-17.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUREMA MAIA PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001093-17.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA JUREMA MAIA PERON 

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: 1000376-05.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINEU CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/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 SENTENÇA Processo: 

1000376-05.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ALCINEU CAMPOS REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1. Alcineu 

Campos ajuizou ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, visando o restabelecimento do auxílio-doença, com pedido de tutela 

antecipada e sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme 

fatos e fundamentos alegados na inicial. 2. Junto à inicial, acostou os 

documentos (ID n. 19809105). 3. A decisão de ID n. 19876869 deferiu ao 

autor os benefícios da gratuidade da justiça, o indeferimento do pedido de 

tutela antecipada, bem como, o agendamento da perícia médica. 4. Citado, 

contestou o réu (ID n. 20187547), sustentando que o autor não preenche 

os requisitos exigidos para a concessão do benefício. 5. Impugnação à 

contestação juntada aos autos em ID n. 20303603. 6. Laudo médico 

pericial protocolado em ID n. 22685818. 7. Juntado o laudo médico pericial, 

o réu quedou-se inerte. 8. Após, vieram os autos conclusos. 9. É o breve 

relato. Decido. 10. Trata-se de pedido de restabelecimento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, e subsequente a aposentadoria por 

invalidez formulada pelo requerente, que aduz estar incapacitado para o 

trabalho. 11. De acordo com artigo 59 da Lei n° 8.213/91, são requisitos 

para a concessão do benefício auxílio-doença: 1. Carência exigida (12 

contribuições); 2. Qualidade de segurado do autor; 3. Estar incapacitado 

por mais de 15 (quinze) dias para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. 12. No mesmo sentido para a aposentadoria por invalidez, 

nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. Assim, a diferença entre o 

auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez é meramente 

circunstancial, dependente do grau de incapacidade do segurado. A 

primeira é temporária. A outra é permanente. 13. Na discussão do primeiro 

e segundo requisitos não há divergência entre as partes, pois até 

17/08/2018 o autor esteve em gozo do benefício auxílio-doença. 14. 

Resta-nos, contudo, a análise do terceiro requisito, qual seja, o estado de 

saúde do autor, se é ele portador de enfermidade que o torne incapaz – 

impossibilita a reabilitação – para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência. 15. O laudo pericial produzido, conclui-se o Sr. Perito que 

“Conclui-se a presença de incapacidade laboral total e permanente para a 

prática da atividade habitual do autor. Diagnósticos CIDs 10: CID 10 G40.2 

Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua 

localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas; CID 10 T90.5 

Sequelas de traumatismo intracraniano; CID 10 T93 Sequelas de 

traumatismo de membro inferior; CID 10 T92 Sequelas de traumatismo de 

membro superior; CID 10 M23.5 Instabilidade crônica do joelho; CID 10 M17 

Gonartrose (artrose do joelho). Conclui-se a impossibilidade de exercer 

atividades laborais, devido ao quadro de transtorno de humor, 

incapacidade permanente gerada no antebraço e joelho fraturados que 

ainda apresentam invalidez a despeito do tratamento realizado 

caracterizando prognóstico reservado”. 16. 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. 17. Assim, o 

restabelecimento da Aposentadoria por Invalidez é medida que se impõe. 

18. Dos Juros e Correição Monetária. 19. 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. 20. Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Alcineu Campos para 

condenar o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS a RESTABELECER o 

benefício de Auxílio-Doença ao requerente consistente numa renda 

mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do 

salário-de-benefício desde a data da cessação, ou seja, 17/08/2018, 

devendo ser observada a prescrição quinquienal, e CONDENAR o réu 

para CONVERTER o benefício Auxílio-Doença em Aposentadoria por 

Invalidez, inclusive 13° (décimo terceiro) a partir da data do laudo médico 

pericial, ou seja, 16/08/2019. 21. 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. 22. 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. 23. 

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. 24. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor 

da condenação. 25. 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. 26. Ás 

providências. 27. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 15 de janeiro de 2020. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-33.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ETERIA PIRES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social INSS (REU)

 

Vistos. 1. Eteria Pires Gomes, devidamente qualificada na peça basilar 

ajuíza AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, pleiteando a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Requer que 

seja julgada totalmente procedente a presente ação para que seja 

condenada a parte requerida a fornecer o benefício de Pensão por Morte 

em favor da parte autora. 3. Juntou os documentos. 4. É o breve relato. 

Decido. 5. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 6. Da 

assistência judiciária gratuita. 7. Quanto ao pedido de assistência judiciária 

gratuita, a meu ver a parte autora comprovou no presente momento não 

possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento ou de sua família mormente por não possuir renda mensal 

fixa conforme documentos acostados aos autos. 8. Cite-se a autarquia 

requerida mediante remessa eletrônica dos autos, para, querendo, 

apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 

183 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz 

menção o art. 344, ambos do Código de Processo Civil. 9. Expeça-se 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: 1000992-77.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS FERREIRA NAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000992-77.2019.8.11.0039. AUTOR(A): EZEQUIAS FERREIRA NAVES 

RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000855-95.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

A GRUTA SOM E LUZ LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARCINIAK OAB - PR74398 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MOLINA DE PAULA FILHO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000855-95.2019.8.11.0039. AUTOR(A): A GRUTA SOM E LUZ LTDA - ME 

RÉU: RENATO MOLINA DE PAULA FILHO - ME Vistos. Determino que a 

parte autora proceda com a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias 

para o fim de: 1) Recolher custas judiciais ou apresentar documento 

comprobatório do estado de hipossuficiência. Cientifique-se na 

oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará no indeferimento 

da petição inicial conforme preceitua o art. 321, paragrafo único, CPC. 

Efetuado a emenda da inicial, remetam-se os autos ao cartório distribuidor 

para o fim de certificação e cadastramento no sistema PJE Apolo acerca 

das custas processuais remanescentes. Cumpra-se. São José dos 

Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000858-50.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALESSANDRO MATIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000858-50.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARCIO ALESSANDRO 

MATIAS BARBOSA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos. 1. Tendo em vista o atual entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, para evitar futuras eventuais nulidades, primando pela 

economia e celeridade processual, é imprescindível a juntada do 

requerimento (indeferimento) administrativo, para legitimar o interesse 

processual. 2. Neste sentido, trago a lume o seguinte ensinamento 

jurisprudencial do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região: “DIREITO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE 

TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APRESENTAÇÃO DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu 

sob o regime de repercussão geral que não resta caracterizado o 

interesse de agir do segurado que não apresenta requerimento 

administrativo do benefício pretendido, não havendo em tais hipóteses 

violação ao princípio constitucional do acesso ao Poder Judiciário. 2. Por 

motivo de economia processual e para evitar a perda de milhares de 

processos que encontram-se em tramitação, a Corte Suprema promoveu a 

modulação do julgado, estipulando hipóteses em que o processo pode ser 

examinado em seu mérito sem a necessidade de apresentação de 

requerimento administrativo e indicando as situações onde o requerimento 

é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as providências 

necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio requerimento 

administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em que o processo 

tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, mas sem 

contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a apontar a 

necessidade de apresentação de prévio requerimento do benefício para 

viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, a sentença 

deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo 

determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 dias o 

pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação apresentada 

no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar o retorno dos 

autos à origem para promover o pedido administrativo, pois as instâncias 

administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado o pedido, o 

processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a resposta do INSS 

que deverá ser apresentada ao requerente e protocolada nos autos para 

conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 6. Acolhido 

o pedido na esfera administrativa, o processo deve ser extinto sem o 

exame de seu mérito, observado o princípio da causalidade. 7. Em caso de 

indeferimento do benefício ou ausência de resposta administrativa no 

prazo máximo fixado na modulação do Supremo Tribunal Federal, o 

processo deve retomar seu curso regular com nova prolação de sentença 

ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar maiores prejuízos à 

parte autora, que não concorreu para a demora na solução do direito aqui 

vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo assistencial, fica 

mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. Sentença anulada 

para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no 

RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto condutor deste acórdão. 

10. Apelação interposta por qualquer das partes prejudicada. (AC 
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0005651-37.2004.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.120 de 

15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para que proceda a juntada do respectivo 

requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito por falta de interesse processual (art. 485 do 

Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos já praticados no feito. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000809-09.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER OAB - MT0009087S (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 DESPACHO Processo: 

1000809-09.2019.8.11.0039. REQUERENTE: JOSE APARECIDO MARQUES 

DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. 1. Tendo em vista o atual entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, para evitar futuras eventuais nulidades, primando pela economia e 

celeridade processual, é imprescindível a juntada do requerimento 

(indeferimento) administrativo, para legitimar o interesse processual. 2. 

Neste sentido, trago a lume o seguinte ensinamento jurisprudencial do e. 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO JUDICIAL POSTULANDO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO INCLUÍDO NAS HIPÓTESES DE 

TRANSIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APRESENTAÇÃO DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu 

sob o regime de repercussão geral que não resta caracterizado o 

interesse de agir do segurado que não apresenta requerimento 

administrativo do benefício pretendido, não havendo em tais hipóteses 

violação ao princípio constitucional do acesso ao Poder Judiciário. 2. Por 

motivo de economia processual e para evitar a perda de milhares de 

processos que encontram-se em tramitação, a Corte Suprema promoveu a 

modulação do julgado, estipulando hipóteses em que o processo pode ser 

examinado em seu mérito sem a necessidade de apresentação de 

requerimento administrativo e indicando as situações onde o requerimento 

é necessário, cabendo aos Tribunais determinar as providências 

necessárias ao cumprimento da necessidade de prévio requerimento 

administrativo. 3. Esta Turma estipulou que nos casos em que o processo 

tenha sido extinto, com ou sem o exame de seu mérito, mas sem 

contestação de mérito pelo INSS, restringindo-se a autarquia a apontar a 

necessidade de apresentação de prévio requerimento do benefício para 

viabilizar a formulação do pedido junto ao Poder Judiciário, a sentença 

deverá ser anulada, com o retorno dos autos à origem para que o juízo 

determine a intimação da parte para protocolar no prazo de 30 dias o 

pedido administrativo, instruindo-o com toda a documentação apresentada 

no processo judicial. 4. A parte autora não precisa aguardar o retorno dos 

autos à origem para promover o pedido administrativo, pois as instâncias 

administrativa e judicial são independentes. 5. Apresentado o pedido, o 

processo ficará suspenso junto à Vara aguardando a resposta do INSS 

que deverá ser apresentada ao requerente e protocolada nos autos para 

conhecimento do juízo no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 6. Acolhido 

o pedido na esfera administrativa, o processo deve ser extinto sem o 

exame de seu mérito, observado o princípio da causalidade. 7. Em caso de 

indeferimento do benefício ou ausência de resposta administrativa no 

prazo máximo fixado na modulação do Supremo Tribunal Federal, o 

processo deve retomar seu curso regular com nova prolação de sentença 

ou a devida instrução e julgamento. 8. Para evitar maiores prejuízos à 

parte autora, que não concorreu para a demora na solução do direito aqui 

vindicado, e diante do caráter alimentar do amparo assistencial, fica 

mantida a antecipação da tutela acaso concedida. 9. Sentença anulada 

para viabilizar o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no 

RE 631240/MG, nos termos estipulados no voto condutor deste acórdão. 

10. Apelação interposta por qualquer das partes prejudicada. (AC 

0005651-37.2004.4.01.4000 / PI, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.120 de 

15/04/2015).” 3. Assim, NOTIFIQUE-SE a parte autora, por intermédio de 

seu advogado, para que proceda a juntada do respectivo 

requerimento/indeferimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do feito por falta de interesse processual (art. 485 do 

Código de Processo Civil), sem prejuízo dos atos já praticados no feito. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 de dezembro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001059-42.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MERCIA VILMA DO CARMO OAB - MT0008873A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SÃO PAULO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001059-42.2019.8.11.0039. AUTOR(A): PEDRO REZENDE RÉU: ESTADO 

DE SÃO PAULO 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000833-37.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000833-37.2019.8.11.0039. REQUERENTE: FABIANA RODRIGUES 

REQUERIDO: 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. 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000941-66.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ANESIO BERTHI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CACILDA VIEIRA OAB - 420.537.811-49 (REPRESENTANTE)

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT6514-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000941-66.2019.8.11.0039. ESPÓLIO: ANESIO BERTHI REPRESENTANTE: 

CACILDA VIEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA 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. 8. Após o prazo supra, voltem-me conclusos para 
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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: 1000963-27.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ENELITA GALDINO DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000963-27.2019.8.11.0039. AUTOR(A): ENELITA GALDINO DE AMORIM 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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. 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: 1000988-40.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MELIRIA DAS NEVES FRANCISCO (REQUERENTE)

QUITERIA DAS NEVES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1000988-40.2019.8.11.0039. REQUERENTE: CLAUDIA MELIRIA DAS 

NEVES FRANCISCO, QUITERIA DAS NEVES FRANCISCO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

iniciais, motivo pelo qual DETERMINO que a parte requerente proceda com 

a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias para o fim de: a) recolher 

custas judiciais ou apresentar documento comprobatório do estado de 

hipossuficiência nos termos do art. 5°, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, § 2°, 

Código de Processo Civil, colacionando ao feito comprovante de renda, 

cópia da Carteira de Trabalho e declaração de imposto de renda dos 

últimos dois exercícios. 2. Cientifique-se, na oportunidade, o autor que o 

não cumprimento ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme 

preceitua o art. 321, parágrafo único, CPC. 3. Efetuado a emenda da inicial, 

remetam-se os autos ao cartório distribuidor para o fim de certificação e 

cadastramento no sistema PJE acerca das custas processuais. 4. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000339-75.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS BIANCHI DE LIMA (REQUERENTE)

SONIA BIANCHI DE LIMA (REQUERENTE)

ADALTO RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

A. R. DE LIMA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

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:

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000339-75.2019.8.11.0039. REQUERENTE: A. R. DE LIMA & CIA LTDA - 

EPP, ADALTO RODRIGUES DE LIMA, MATHEUS BIANCHI DE LIMA, SONIA 

BIANCHI DE LIMA REQUERIDO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO 1. Vistos. 2. Considerando o pleito retro, intime-se a parte 

embargante para manifestar-se acerca da Impugnação (ID. 22294191) no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Certifique-se. 4. Expeça-se o necessário. 5. 

Cumpra-se. São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019. 

Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52244 Nr: 2169-40.2012.811.0039

 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): APARECIDA MÁXIMO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLARA DE PAULA 

OLIVEIRA PASSOS - OAB:MAT. 1.585.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 2169-40.2012.811.0039.

CÓDIGO 52244.

Vistos.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso código 13508.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53605 Nr: 1390-51.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAN&C-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, CAROLINE ZIMMERMANN STELKO - OAB:81569, 

LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - OAB:10121 OAB/MT, LUCIANA 

RICCI SALOMONI - OAB:18474/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº. 1390-51.2013.811.0039.

CÓDIGO Nº. 53605.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por R. A. 

Nederlof & Cia, em face de Poliana Rangelli de Oliveira de Souza, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 3. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento em f. 156, nos termos do art. 921, III, do CPC .

4. Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 14972 Nr: 689-03.2007.811.0039

 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: EMILIA MOREIRA DE ARRUDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - 

OAB:26830, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 698-03.2007.811.0039

CÓDIGO 14972

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Emília Moreira 

de Arruda, em desfavor da do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

3. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 202/203.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada do 

alvará de autorização às fls. 202/203, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 7823 Nr: 531-84.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI NAZARO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 7823.

1. Vistos.

2. Postergo a análise do pleito retro e DETERMINO a intimação da parte 

exequente, para que junte aos autos a planilha atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

3. Após, intime-se a parte executada para pagar o valor indicado pela 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Decorrido o pazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24600 Nr: 223-67.2011.811.0039

 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: ADRIANA VENTURA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 223-67.2011.811.0039

CÓDIGO 24600

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença 

c/c Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Adriana Ventura da Silva 

Alves, em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

3. Analisando os autos, observa-se que em certidão de f. 127 foi 

determinado que os presentes autos não tivessem qualquer andamento 

processual, uma vez que não foi proferido o acórdão pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual, DETERMINO que 

aguarde-se a prolação do acórdão.

4. Após a juntada da decisão do Tribunal, CUMPRA-SE conforme decisão 

de f. 128.

5. Decorrido o prazo mencionado na decisão de f. 128, nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se, com as anotações e baixas de 

estilo.

 6. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 11976 Nr: 1361-79.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE PEREIRA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GIAMPIETRO 

MORALES - OAB:11207-B/MT, HAMILTON RUFO JÚNIOR - 

OAB:MT-8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1361-79.2005.811.0039

CÓDIGO N° 11976

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício, ajuizada por 

Doralice Pereira Lemos, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 261/262.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 261/262, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 53887 Nr: 1657-23.2013.811.0039

 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: JOSIMAR MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630/MT, 

Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, VALERIA 

APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 657-23.2013.811.0039.

CÓDIGO 53887.

1. Vistos.
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2. Em detida análise dos autos, verifica-se que o INSS não cumpriu 

conforme determinado na sentença prolatada em ref. 82, desse modo, 

DETERMINO que seja oficiado o INSS para que proceda no prazo de 30 

(trinta) dias para restabelecer à implantação do benefício de tutela 

antecipada concedida em favor da parte autora, bem como junte aos autos 

a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o motivo de ter 

cessado o benefício relatado nos autos, sob pena de incorrer em multa 

diária.

3. Para tanto, encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos 

pessoais da parte autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou 

nascimento e/ou óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes 

autos.

4. Após, intime-se a parte requerida para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal.

5. Por fim, cumpridas as formalidades previstas no art. 1.010, § 1, do CPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.

6. Cumpra-se.

7. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 17 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini.

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 11605 Nr: 986-78.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIR BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ÔNIBUS ROTAS VIAÇÃO DO 

TRIÂNGULO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIEL GARCIA GARZONE - 

OAB:MG-6316-E, ALEXSANDRO NASCIMENTO - OAB:97285/MG, ELZA 

MARIA MODESTO CARRIJO - OAB:33864/MG, FRANCIELLY 

APARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, LARISSA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:128116, WALTER JONES RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:61344-B/GO

 AUTOS Nº 986-78.2005.811.0039

CÓDIGO 11605

1. Vistos.

2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Deste modo, intime-se o apelado para oferecer contrarrazões ao 

recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

4. Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intime-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009, §2º, CPC. 

Apresentado recurso por parte deste, desde já determino a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

5. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56114 Nr: 1045-51.2014.811.0039

 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: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO RODRIGO ATTILIO 

BARBOSA GARCIA - OAB:6462/O, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1045-51.2014.811.0039.

CÓDIGO 56114.

1. Vistos.

1. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA, em desfavor SANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA, 

todos devidamente qualificados.

2. Junto com a peça vestibular vieram os documentos (fls. 15/52).

3. Em fl. 170, a parte autora manifestou pela extinção do feito, após 

inserção do nome do executado nos cadastros de inadimplentes e 

informou que já foram implementadas todas as formas possíveis da 

obtenção dos valores devidos.

4. É síntese do necessário.

5. Fundamento e decido.

6. Tendo em vista que a parte autora manifestou desinteresse no 

prosseguimento da ação, a extinção do presente feito é medida que se 

impõe.

7. Pelo exposto, ante à falta de interesse da parte autora, HOMOLOGO E 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil.

8. Condeno o requente às custas e despesas processuais.

9. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas e anotações de necessárias.

 10. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56196 Nr: 1111-31.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1111-31.2014.811.0039

CÓDIGO N° 56196

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Amparo 

Assistencial, ajuizada por Odilia Alves Lima, em desfavor do INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 132/133.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 132/133, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24927 Nr: 546-72.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DIVINA DA SILVA LEITE SOUTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 546-72.2001.811.0039

CÓDIGO N° 24927

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença e 

Conversão para Aposentadoria Por Invalidez, ajuizada por Divina da Silva 

Leite Souta, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 191/192.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 191/192, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 03 de janeiro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50910 Nr: 776-80.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA CÉLIA SABIONI 

LOURIMIER - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 776-80.2012.811.0039

CÓDIGO N° 50910

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação para Concessão de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada 

por Nadir Mendes da Silva, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 150/151.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 150/151, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 16840 Nr: 46-11.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DO BONFIM - DE CUJUS, GONÇALVES 

ALVES BONFIM, JOÃO ALVES BONFIM, MARIA ALVES BONFIM, 

APARECIDO ALVES BONFIM, ALZIRA ALVES LEAL, APARECIDA ALVES 

PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, FABIANO GIAMPIETRO MORALES - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 46-11.2008.811.0039

CÓDIGO N° 16840

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por José 

Alves do Bonfim – de cujus e outros, em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fl. 268.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fl. 268, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21313 Nr: 1517-28.2009.811.0039

 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: BAUKE DOUWE DIJKSTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT ANTHONY NEDERLOF, LOURIVAL 

LOPPNOW, NEDERLOF AGROPECUÁRIA E FLORESTAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MARTINS DE HOLANDA 

- OAB:5794/PI, MARCELO VICTOR LEAL BARBOSA - OAB:PI 6.950, 

SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ALMEIDA 

BARBALHO - OAB:12706/CE, IVO LUNGUINHO BARBOSA - 

OAB:20348/CE, JOSÉ MAHMOUD AYOUB BARROS LUBBAD - 

OAB:13885/CE, JULIO CARLOS SAMPAIO NETO - OAB:CE 12.706, 

LEONARDO MENDES VILAS BÔAS - OAB:10121 OAB/MT, MARIANA 

BIZERRIL NOGUEIRA - OAB:CE 18.624, PATRICIA BEZERRA CAMPOS - 

OAB:CE 11.150, PAULO FERNANDES VIANA DE ARAÚJO - OAB:CE 

21.007, RODRIGO FERREIRA GOMES - OAB:CE 19.555, VALDEMAR 

JOSÉ KOPROVSKI - OAB:PI 3.725-A, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:MT 10.044

 11.Diante do exposto, CONHEÇO do pedido do presente embargos 

declaratórios e os ACOLHO para sanar a omissão da sentença de fls. 

953/956, passando a constar no item 55 a seguinte redação:“Condeno o 

autor no pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 

85 do CPC.”12.No mais, permanece inalterada a sentença 

vergastada.13.Outrossim, em relação aos embargos com efeitos 
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infrigentes protocolados em fl. 960/972, intime-se a parte 

embargada/requerida para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

14.Intime-se.15.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 27 de janeiro 

de 2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17638 Nr: 820-41.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDODS, GDODS, GEDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES KLEBER RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 15.876, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 820-41.2008.811.0039

CÓDIGO 17638

Vistos.

1. Cuida-se de acordo avençado entre as partes litigantes (fls. 92).

2. Instado a manifestar, o Ministério Público emitiu parecer desfavorável ao 

pleito de fls. 92, tendo em vista não possuir instrumento procuratório em 

favor dos interesses da exequente, pugnando pela nomeação de 

Advogado Dativo (fls. 93/95).

3. É o relatório. Decido.

4. Inicialmente, folheando os autos, verifico que em fls. 32, esta 

Magistrada nomeou como Advogado Dativo, Dr. Charles Kleber Rodrigues 

OAB/MT 15.876, para apresentar em defesa da exequente, motivo pelo 

qual a manifestação ministerial não merece acolhimento.

5. No caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a 

homologação da transação celebrada nos autos, sendo certo, ademais, 

que os procuradores dos litigantes possuem poderes para transigir.

6. Desta forma, diante do termo de acordo apresentado (fls. 92), a 

homologação é medida de rigor.

7. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, ‘b’, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.

8. Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução.

9. DETERMINO a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em favor de 

SANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA, devendo este ser colocado 

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer 

preso.

10. Condeno o executado ao pagamento de custas processuais, porém 

suspendo nos termos do art. 98 § 3°, do Código de Processo Civil.

11. Transitada em julgado a presente sentença, ao arquivo, com as 

anotações de praxe.

12. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 31 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85933 Nr: 581-85.2018.811.0039

 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: MARIA DO SOCORRO COSTA

 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:

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 10:00 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92551 Nr: 3743-88.2018.811.0039

 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: CÉLIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, LILIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - 

OAB:MT0021736O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 10:15 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92854 Nr: 3889-32.2018.811.0039

 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: VILOBALDO NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 08:15 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65733 Nr: 2199-70.2015.811.0039

 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: AMISLENI GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR FED.

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 09:15 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81603 Nr: 3216-73.2017.811.0039

 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
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 PARTE AUTORA: CLARA CHAVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDISON MORAES COELHO - 

OAB:19353/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:55.639-A

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 08:00 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84574 Nr: 4691-64.2017.811.0039

 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: JÉSSICA GUIDINI DA SILVA

 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:

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 08:30 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90914 Nr: 3093-41.2018.811.0039

 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: MARCOS APARECIDO PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 09:00 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90917 Nr: 3094-26.2018.811.0039

 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: MARTA DE JESUS SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 09:30 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92468 Nr: 3713-53.2018.811.0039

 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: DORALICE MENDES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:MT0012685B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 09:45 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92529 Nr: 3734-29.2018.811.0039

 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: MARIO MARCELINO SERRA

 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:

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 08:45 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17843 Nr: 1026-55.2008.811.0039

 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: ANA APARECIDA DE QUEIRÓZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇAO BELTRAMINI 

- OAB:12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão ser os autos 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25921 Nr: 1539-18.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B, SILVIO JOSÉ COLUMBANO MONEZ - 

OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Ante o exposto, é possível verificar que prosperam os fundamentos 

da parte quanto a existência de contradição no comando judicial.18.Não 

obstante a nova perícia realizada nos autos, tenho que por haver previsão 

legal para o ato de interrupção de pagamento do benefício, conforme 

citado, e por carecer de respaldo legal o pedido do requerente, o 

indeferimento do pedido de restabelecimento do benefício é medida que se 

impõe.19.Ocorre que, ao analisar o pleito de restabelecimento, este juízo 

agendou nova perícia, de modo que com a juntada do laudo pericial, 

proferiu nova sentença de mérito, concedendo novamente a 

aposentadoria por invalidez à parte autora. 20.Cumpre ressaltar que, ante 

a ausência de indeferimento na seara administrativa, não há que se falar 

em interesse processual da parte, bem como que em caso de negativa 

administrativa, poderá a parte ajuizar nova demanda nos termos em que 

prevê a lei.21.Deste modo, ACOLHO os presentes embargos de 

declaração e chamo o feito à ordem para anular a sentença de fl. 204/205, 

devendo a requerente, caso queira, ajuizar nova demanda, solicitando 

como prova emprestada a perícia atual realizada nestes autos em fl. 

185/199, com fulcro no art. 372 do CPC. 22.Ciência as partes, certifique e 

arquive-se.23.Cumpra-se, expedindo o necessário.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 19 de setembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 15088 Nr: 816-38.2007.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDEVAN BORGES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEM CRISTHINE PETRELI DA 

COSTA - OAB:26830, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 816-38.2007.811.0039

CÓDIGO 15088

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão Por Morte, 

ajuizada por Gedevan Borges de Moura em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. De proêmio, 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.

4. Após, DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial para que 

no prazo de 30 (trinta) dias proceda com a elaboração dos cálculos.

5. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

6. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

7. Intime-se, expedindo o necessário.

 8. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 1900-40.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDERES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEM CRISTHINE PETRELI DA 

COSTA - OAB:26830, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1900-40.2008.811.0039

CÓDIGO 18700

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão Por Morte, 

ajuizada por Velderez Rodrigues da Silva em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a manifestação retro, DETERMINO a remessa dos autos 

ao Contador Judicial para que no prazo de 30 (trinta) dias proceda com a 

elaboração dos cálculos.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

5. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

6. Intime-se, expedindo o necessário.

 7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de outubro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52959 Nr: 735-79.2013.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON OLIVEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DA SILVA - 

OAB:2994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:MT-3.691

 AUTOS Nº 735-79.2013.811.0039

CÓDIGO 52959

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário, 

ajuizada por Ailton Oliveira de Moraes em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos já qualificados.

3. De proêmio, 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.

4. Após, DETERMINO a remessa dos autos ao Contador Judicial para que 

no prazo de 30 (trinta) dias proceda com a elaboração dos cálculos.

5. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

6. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

7. Intime-se, expedindo o necessário.

 8. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23337 Nr: 961-89.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VIEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, LAUDISON MORAES COELHO - 
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OAB:19353/O, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 21464/0, 

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 AUTOS Nº 961-89.2010.811.0039

CÓDIGO 23337

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por Maria 

José Vieira dos Reis em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a manifestação retro, DETERMINO a remessa dos autos 

ao Contador Judicial para que no prazo de 30 (trinta) dias proceda com a 

elaboração dos cálculos.

4. Com a juntada do memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, 

intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo-lhes que o silêncio será interpretado como concordância 

ao numérico apurado.

5. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

6. Intime-se, expedindo o necessário.

 7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 01 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55369 Nr: 463-51.2014.811.0039

 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): PEDRO FRANCISCO BRANDÃO, EDINA 

APARECIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:12561

 AUTOS 463-51.2014.811.0039

CÓDIGO 55369

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face 

de EDINA APARECIDA DOS SANTOS e PEDRO FRANCISCO BRANDÃO, 

pela prática, em tese, da conduta ilícita tipificada no artigo 33, caput, c/c 

atigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2016.

3. Encerrada a Instrução Processual, os acusados foram CONDENADOS 

às penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa e 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, respectivamente.

4. Considerando o teor da certidão de fls. 364 e do cumprimento do 

mandado de prisão expedido em desfavor do réu PEDRO FRANCISCO 

BRANDÃO em fls. 328/332, expeça-se Carta Precatória à Comarca da 

Capital, visando realizar a intimação do acusado acerca da sentença 

condenatória de fls. 301/306, eis que recluso na Penitenciária Central do 

Estado.

5. Não sendo possível a intimação do acusado naquela localidade e 

certificado que se encontra em local incerto e não sabido, DETERMINO 

desde já sua intimação acerca do decisum condenatório proferido nestes 

autos, na forma editalícia, nos moldes do art. 392, V, do CPP.

6. Exaurido o prazo, DETERMINO a remessa dos autos ao e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação do recurso interposto 

pela Defesa em fls. 335; 345/351, com as nossas homenagens, sendo 

desnecessária nova conclusão dos autos a esta Magistrada.

 7. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54371 Nr: 2133-61.2013.811.0039

 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: CMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISC-e

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472, MÉRCIA VILMA DO CARMO - OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE ASSUNÇÃO 

BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 AUTOS Nº 2133-61.2013.811.0039.

CÓDIGO 54371.

1. Vistos.

2. Trata-se de Espólios de Indalécio Silva Carvalho, ajuizada por Cleonice 

Mazete Carvalho, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a manifestação de fls. 154/157, DETERMINO a intimação 

da parte autora para se manifestar acerca do que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, certifique-se e volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51050 Nr: 923-09.2012.811.0039

 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: CÉLIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 

8506-A, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 PROCESSO 923-09.2012.811.0039

CÓDIGO 51050

1. Vistos.

2. Compulsando os autos, verifico que o presente feito já transitou em 

julgado, não cabendo a este juízo diligenciar acerca de interesses de 

terceiros (perito), uma vez que esta, devidamente intimada, nada requereu 

nos autos.

3. Ademais, considerando que não há pendências no presente feito a 

serem analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas.

 4. Consigno que, independentemente de decisão, cabe à secretaria deste 

juízo diligencia/solicitar informações e respostas acerca dos documentos 

expedidos nos processos em tramitação na Comarca.

5. Expeça o necessário.

6. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52364 Nr: 98-31.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DA SILVA SOUZA, VICTOR SOUZA COIMBRA, 

GABRIELLY SOUZA GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DO SUL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE ALVES - 

OAB:24182

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução Provisória ajuizada por Renata da Silva 

Souza, Vitor Souza Coimbra e Gabrielly Souza Gouveia, em face de 

Planalto do Sul Madeiras Ltda, devidamente qualificados nos autos.

2. Diante da manifestação pela parte exequente em fls. 73/74, a extinção 

do feito é medida cabível.
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3. Em face do exposto, com espeque no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

4. Deixo de condenar em custas processuais, haja vista ser beneficiária 

de assistência judiciária.

5. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo.

6. Por fim, DETERMINO que os presentes autos sejam desapensados.

7. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50354 Nr: 178-29.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEORALÍCIO ARVELINO DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT 14.848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS DOS SANTOS SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-11.849-B

 AUTOS Nº. 178-29.2012.811.0039.

CÓDIGO Nº. 50354

 1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial 

ajuizada por Banco Bradesco s/a – Matriz, em face de Deoralício Arvelino 

Damasceno, ambos já qualificados nos autos.

3. Defiro parcialmente o pleito de fl. 205/207-v, vez que o art. 139, IV, do 

CPC prevê o princípio da atipicidade das medidas executivas, ou seja, 

quando a tomada das medidas típicas não se mostrarem eficazes na 

satisfação da obrigação (tentativa de bloqueio de contas bancárias, 

impedimento de veículos etc), poderá o juiz determinar a efetivação de 

medidas atípicas para a efetividade da execução.

 4. DETERMINO o bloqueio dos cartões de crédito por ser uma medida 

excepcional, deve ser aplicada no caso em apreço a fim de satisfazer o 

adimplemento do débito, motivo pelo qual BLOQUEIO os cartões de crédito 

em nome do executado Deoralicio Arvelino Damasceno.

5. Oficie-se as Agências Bancarias e as Cooperativas de Crédito a fim de 

que efetivem o cumprimento da presente ordem, sob pena de crime de 

desobendiencia – art. 330 do CP.

6. Ademais, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis 

de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da 

execução, nos termos do art. 921, III do CPC.

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

 Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24759 Nr: 378-70.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DA SILVA SOUZA, VSC, GSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DO SUL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO GUSTAVO BRAGA E 

SILVA - OAB:27648, SERGIO HENRIQUE ALVES - OAB:24182

 PROCESSO N° 378-70.2011.811.0039.

CÓDIGO N° 24759

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com 

Pedido de Alimentos Provisionais em Caráter de Tutela Antecipada, 

ajuizada por Renata da Silva Souza e menores por ela representados, em 

face de Planalto do Sul Madeiras Ltda, ambos já qualificados nos autos.

3. Considerando a certidão em fl. 470, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para indicar endereço atualizado do executado, no prazo de 15 

(quinze) dias.

4. Após, expeça-se mandado de intimação.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 24924 Nr: 543-20.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEUZA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 543-20.2011.811.0039

CÓDIGO 24924

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizado por Maria Neuza 

Bonfim em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

2. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 157.

3. É o breve relato. Decido.

4. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização às fls. 157, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

5. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

6. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

7. Sem custas ante o deferimento da gratuidade da justiça.

8. P. R. I. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25358 Nr: 977-09.2011.811.0039

 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): AYRTON ANTÔNIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:10062

 AUTOS Nº 977-09.2011811.0039

CÓDIGO 25358.

1. Vistos.

2. Aguarde-se o julgamento final dos Embargos à Execução de Código: 

58744.

3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25833 Nr: 1451-77.2011.811.0039

 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: JOSÉ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 32.Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a 

Marlene Pereira, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º (décimo 

terceiro) salário. 33.CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por 

idade, desde a data do indeferimento do requerimento administrativo, qual 

seja 12/06/2017.34.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias 

razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter 

alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido 

no prazo de 30 (trinta) dias.35.Quanto às prestações vencidas desde 

então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC); b) e juros moratórios, nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança. 36.Isento a autarquia requerida do pagamento 

das custas judiciais em razão do comando normativo consignado no art. 

1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o 

art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.37.Condeno ainda o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no 

importe de 10% sob o valor da condenação.38.Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, 

proceda-se com a liquidação da sentença. Caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC, arquivem-se os autos.39.Às providências.40.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 

2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23650 Nr: 1276-20.2010.811.0039

 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: MARIA DAS GRAÇAS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM TEOTÔNIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 1276-20.2010.811.0039

CÓDIGO 23650

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que não foi possível realizar o estudo 

psicossocial na residência da parte demandante.

 2. Posto isto, considerando o endereço apresentado em fls. 113, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial com a máxima urgência.

3. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23803 Nr: 1430-38.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA PARDIN - 

OAB:4776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1430-38.2010.811.0039.

CÓDIGO 23803

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Nilda Oliveira de 

Lima em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela parte requerida às fls. 122/125.

4. Às folhas 128, a parte exequente concordou com o cálculo 

apresentado pela parte requerida.

5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Analisando os autos, nota-se que a exequente concordou com os 

cálculos apresentados pela parte requerida, pois fora demonstrada por 

esta o quantum devido somente no tocante aos valores referentes aos 

Honorários Advocatícios.

 8. Nos cálculos apresentados pela requerida, constam os valores 

referentes aos honorários advocatícios no valor R$ 860,78 (oitocentos e 

sessenta reais e setenta e oito centavos).

9. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerida deve 

ser adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

10. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte 

requerida às folhas 122/125, no valor R$ 860,78 (oitocentos e sessenta 

reais e setenta e oito centavos) referentes aos honorários.

 11. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19449 Nr: 2608-90.2008.811.0039

 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: JOSÉ RODRIGUES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS/CÓDIGO 19449Vistos.1.Quanto ao pedido da parte autora às fls. 

293/294, cumpre ressaltar que se trata de benefício previdenciário 

(auxílio-doença/aposentadoria por invalidez) cessado, 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 

INDEFIRO o pedido.12.No mais, 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. 13.Após, nos termos do artigo 535, do Código de 

Processo Civil, intime-se a Autarquia Federal para que, caso queira, 

impugnar o cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, 

encaminhando demonstrativo do débito.14.Se não houver impugnação, ou 

caso a executada concorde com o cálculo apresentado, certifique-se e 

independentemente de nova decisão, expeça-se ofício requisitório ou 

precatório ou, se for o caso, será determinado que a autoridade 

responsável pela autarquia executada proceda ao pagamento da 

obrigação de pequeno valor, não aplicando-se a multa prevista no §1º, do 

art. 523, do Código de Processo Civil, bem como, incidindo honorários 

advocatícios nos termos do § 7º, do art. 85, também do 

CPC.15.Cumpra-se. 16.Expeça-se o necessário.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19635 Nr: 2844-42.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA RUIZ MARTINEZ, RAÍSSA MARTINEZ DA 

SILVA BONFÁ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOR MARTINS DA SILVA, ADEMILSON 

MARTINS BONFÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARCOS 

ANTONIO SILVA DE LIMA - OAB:OAB/MT 19919/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a auto composição derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.12.Consigno ainda que em caso de descumprimento 

do aludido acordo, as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados 

para eventual execução. 13.Condeno as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos 

do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. 14.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.15.Publique-se.16.Registre-se (art. 317, § 4º Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI).17.Intime-se.18.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 09 

de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 19883 Nr: 53-66.2009.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINO PEREIRA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLENE APARECIDA DE PAULA, JOSÉ 

GEOVANIR DURÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CEZAR MASSAM 

NICHOLS - OAB:MT 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 53-66.2009.811.0039.

Código nº. 19883.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por Rosalino 

Pereira Sampaio, em face de Arlene Aparecida de Paula e José Geovanir 

Durão, todos devidamente qualificados nos autos.

3. Considerando que a parte autora pugnou à fl. 120 pela intimação da 

Caixa Econômica Federal, DETERMINO a intimação pessoal do 

representante da Caixa Econômica Federal no endereço indicado pelo 

exequente em f. supramencionada.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 20015 Nr: 161-95.2009.811.0039

 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: AUTO POSTO QUATRO MARCOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO PILATI ALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SOUZA DO COUTO - 

OAB:13637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 161-95.2009.811.0039

CÓDIGO Nº 20015

1. Vistos.

2. Verifico que o requerente pleiteia a citação do requerido por edital (fl. 

146). Todavia, o artigo 256 do CPC elenca as hipóteses nas quais se faz 

possível à realização do ato citatório por meio de edital, sendo certo que, 

quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, 

impõe-se a parte demandante o prévio esgotamento de todos os meios 

necessários para a localização do demandado, sob pena de nulidade.

 3. Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação do requerido, por edital, em 

razão da ausência de demonstração do esgotamento de diligências para 

localizar os mesmos.

4. Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

5. Intimem-se.

6. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 15186 Nr: 1008-68.2007.811.0039

 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: NJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDAM-"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078

 PROCESSO 1008-68.2007.811.0039

CÓDIGO 15186

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Inventario, ajuizado por Nilze José de Matos, em 

face de Maria José de Assis Mattos – de cujus, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a certidão em fl. 212, determino a intimação pessoal da 

parte autora para que arque com as custas do oficial meirinho, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Intime-se.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 16855 Nr: 50-48.2008.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA PAES FERREIRA, SERAFIM PAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 50-48.2008.811.0039.

CÓDIGO 16855.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Serafim Paes 

Ferreira, devidamente representada por Nilda Paes Ferreira, em desfavor 

de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Cálculo apresentado pela exequente às f. 183/184.

4. Conforme verso da f. 185, a parte executada concordou com os 

valores apresentados pela parte autora.

 5. É o breve relato.

6. Fundamento e decido.

7. Analisando os autos nota-se que a parte demandada concordou com os 

valores apresentados pela parte autora. Nos cálculos apresentados pela 

demandante constam o valor de R$ 47.389,35 (quarenta e sete mil, 

trezentos e oitenta e nove reais, trinta e cinco centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 4.569,19 (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais e noventa, dezenove centavos) referentes aos honorários 

advocatícios.

8. Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

9. Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado em ref. 68, no valor 

de R$ 47.389,35 (quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais, 

trinta e cinco centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 4.569,19 

(quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa, dezenove 

centavos) referentes aos honorários advocatícios.

10. Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
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nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

11. Por oportuno, intime-se a Sra. Serafim Paes Ferreira, ora exequente, 

para que tome ciência da presente decisão e da expedição do RPV.

 12. Intime-se.

 13. Cumpra-se.

14. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 16919 Nr: 114-58.2008.811.0039

 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: MARIA DAS DORES PEDROSO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 AUTOS Nº 114-58.2008.811.0039

CÓDIGO 16919

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Maria das 

Dores Pedroso Lopes, em desfavor da do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

3. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 252.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada do 

alvará de autorização às fls. 252, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17124 Nr: 326-79.2008.811.0039

 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: ROBSON DE OLIVEIRA, ROBSON DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

 PROCESSO 326-79.2008.811.0039

CÓDIGO 17124

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de busca e apreensão , ajuizada por Banco Bradesco 

S/A, em face de Robson Oliveira ME, ambos já qualificados.

3. Tendo em vista a certidão de fl.595, determino a intimação pessoal da 

parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Intime-se.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 11354 Nr: 756-36.2005.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO LEONARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495, 

WALTER SAES JÚNIOR - OAB:MT 7392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472

 PROCESSO 756-36.2005.811.0039

CÓDIGO 11354

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito Cumulada com Danos 

Morais e Danos Materiais, ajuizada por Aparecido Leonardo em face de 

Marco Aurélio de Oliveira Amorim, ambos já qualificados nos autos.

3. Tendo em vista a manifestação de fls. Retro, DETERMINO a intimação da 

parte autora para que habilite todos os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

4. Após, volvam-me conclusos para ulteriores deliberações.

5. Intime-se.

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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 12730 Nr: 464-17.2006.811.0039

 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: SÉRGIO VIEIRA GARCIA, ROSIMAR DE SOUZA GOMES 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDORNO AZENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOSTES CARDOSO - 

OAB:6635/MT, MIRIAN COSTA CARDOSO - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO POLOTTO FIGUEIRA 

- OAB:185286/SP, Sérgio Luíz Barbedo Rivelli - OAB:SP-242017

 PROCESSO N° 464-17.2006.811.0039.

CÓDIGO N°12730

1. Vistos.

2. Considerando a certidão de fl. 279, com fulcro no art. 485, §1º do CPC, 

DETERMINO a intimação pessoal da parte autora, por meio de seu 

representante legal, via correspondência com aviso de recebimento, para 

se manifestar acerca do que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

3. Não havendo manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13504 Nr: 1221-11.2006.811.0039

 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: SEVERINO BARRETO DE LUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINA MARIA PEREIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 
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HOLANDA - OAB:MT 20694, Rodolfo Marconi Amaral - OAB:OAB/MT 

21464/0, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - OAB:0, LETICIA RODRIGUES ALVES DE PINHO - OAB:2346899

 AUTOS Nº 1221-11.2006.811.0039

CÓDIGO 13504.

1. Vistos.

2. Considerando que a presente demanda atingiu o objeto, qual seja, 

inventário e partilha dos bens deixados pela de cujus, DETERMINO que 

seja integralmente cumprida a sentença proferida em fls. 115/116, e, após, 

sejam arquivados os autos com as baixas e anotações de praxe.

3. Consigo que a execução/pagamento do benefício aos herdeiros não é 

objeto do feito em epígrafe, devendo ser discutida em ação própria.

 4. Expeça o necessário.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 1411 Nr: 73-09.1999.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. B. FINANCEIRA S/A - CRÉTITO F. INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DOS SANTOS, MARIA DE 

FÁTIMA LEITE DOS SANTOS, NATALINO PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/MT 16.691-A, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - 

OAB:16.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 Autos nº 73-09.1999.811.0039.

Código: 1411.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, ajuizada por B. B. 

Financeira s/a – Crédito F. Investimento, em face de Natalino Paulo da Silva 

e outros, ambos já qualificados nos autos.

3. Indefiro o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD, uma vez que já 

realizado no presente feito, restando infrutífero por inexistência de saldo 

na conta do executado.

 4. Impende destacar que os referidos sistemas não podem ser utilizados 

de maneira indiscriminada, visto que o uso do BACENJUD serve para 

auxiliar o poder judiciário na obtenção da indisponibilidade dos bens do 

executado, não sendo dever do Judiciário envidar esforço para 

descobrimento do paradeiro das partes ou de seus bens e rendimentos 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inercia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

 5. No mais, intime-se a parte demandante para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, consignando na intimação a 

advertência de que em não sendo dada providência efetiva e apta ao 

prosseguimento regular do feito ou caso o pleito seja de mera vista dos 

autos, prorrogação de prazo, serão os autos suspensos, com fulcro no 

art. 40 da Lei de Execução Fiscal e em consonância com o TEMA 566 STJ.

6. Intime-se.

 7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 3578 Nr: 640-06.2000.811.0039

 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: RDCDS-DC, NDDS, JVLDS, JPDSG, APDSG, RM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE MARIA 

ROSSIGNOLI - OAB:MT - 2515 - A

 AUTOS Nº. 640-06.2000.811.0039.

CÓDIGO Nº. 3578.

1. Vistos.

2. Considerando pleito de fl. 410, determino que seja acostada partilha 

amigável devidamente assinada por todos os herdeiros.

3. No mais, proceda-se com o desapensamento do feito 259, uma vez que 

já foram extintos.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se nos moldes requeridos.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 7908 Nr: 591-57.2003.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZENI MARIA DE SOUZA CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:OAB/PE 20.366-D, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:2994/MT

 AUTOS Nº 591-57.2003.811.0039

CÓDIGO 7908.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação Monitória, ajuizada por Banco do Brasil S.A, em 

desfavor de Rozeni Maria de Souza, ambos já qualificados nos autos.

3. DETERMINO a intimação da parte autora para promover prosseguimento 

do feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

4. Intime-se, expedindo o necessário.

 5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23845 Nr: 1472-87.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTUR BATISTA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAJLA MILENA CASTRO DA 

SILVA - OAB:13630/MT, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1472-87.2010.811.0039

CÓDIGO N° 23845

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação Para Conversão de Pensão Por Morte, ajuizada por 

Artur Batista Filho, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 202/203.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 202/203, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.
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12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50894 Nr: 760-29.2012.811.0039

 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: TEREZA PATEIS LUZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 760-29.2012.811.0039.

Código n°. 50894.

1. Vistos.

2. Indefiro o pleito retro, uma vez que não há respaldo legal no art. 880 do 

CPC, de modo que só haverá indicação de livre escolha do exequente 

quando não houver corretor ou leiloeiro credenciado em juízo.

3. DETERMINO que seja lavrado termo de penhora do bem, e, após 

encaminhem-se para hasta pública e a sua consequente alienação judicial.

4. Assim, nomeio, independentemente de compromisso, o Leiloeiro Álvaro 

Antônio N. Pereira, Avenida São Sebastião nº 1.447 - Bairro Goiabeiras 

-Cuiabá/MT, Fone: (65) 3027-5131, site: www.kleiberleiloes.com.br.

5. Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data para o leilão judicial, 

bem como intimar o leiloeiro desta nomeação.

6. Intime-se.

7. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52856 Nr: 627-50.2013.811.0039

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, S J DA 

SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS OTAVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266, ROMES JÚLIO TOMAZ - OAB:SUB 

PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 AUTOS Nº 627-50.2013.811.0039

CÓDIGO 52856

Vistos.

1. Considerando o pleito de fl. 42, intime-se a parte executada para 

realizar o pagamento das verbas solicitadas pela Fazenda Pública 

Estadual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do 

feito.

2. Expeça-se o necessário.

3. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55684 Nr: 724-16.2014.811.0039

 AÇÃO: Exceções->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S J DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266, NATALIA DE ANDRADE CASTELO 

BRANCO DINIZ - OAB:18020/B, NATALIA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:0

 AUTOS Nº 724-16.2014.811.0039

CÓDIGO 55684

Vistos.

1. INDEFIRO pleito de fl. 74/76.

2. Remetam os autos a Fazenda Pública para apresentar memória de 

cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, discriminando os valores 

remanescentes devidos, descontando-se os já pagos.

3. Após a junta do cálculo, intime-se a parte autora para efetuar o 

pagamento da dívida pendente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

lhe ser penhorados quantos bens bastem para satisfação da obrigação.

4. Expeça-se o necessário.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21474 Nr: 1676-68.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUATRO MARCOS LTDA - Em Recuperação Judicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOPIC TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA CAMARGO - 

OAB:293400, FERNANDO ARRUDA RAMOS DA SILVA - OAB:347.846 

SP, MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - OAB:SP 278.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 1676-68.2009.811.0039.

CÓDIGO N° 21474

1. Vistos.

2. Compulsando os autos, verifico que a presente demanda fora suspensa 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte autora apresentasse bens 

passíveis de penhora em nome do executado, contudo, decorrido o prazo, 

a parte pugnou por pesquisa via sistema Renajud novamente.

3. Deste modo, INDEFIRO o pleito retro, uma vez que já realizada nestes 

autos pesquisa de veículos me nome do executado (fl. 208).

4. Impende destacar que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e 

rendimentos em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

5. Considerando que o cumprimento de setença em tela tramita há mais de 

08 9oit) anos, assim como as reiteradas tentativas de garantir o direito do 

exequente, seja via BacenJud, RenaJud, Infojud, restaram infrutíferas, não 

foram localizados bens/valores em nome do executado, nos termos do art. 

921, III do CPC, SUSPENDO a presente execução pelo prazo de 01 (um) 

ano.

 6. Decorrido o prazo, vistas à autora para promover o andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

 7. Nada sendo requerido, certifique-se e remetam-se os autos conclusos 

para análise de possível arquivamento do feito.

8. Ciência da presente decisão às partes.

9. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 22 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 25005 Nr: 624-66.2011.811.0039

 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: IVETI DE BARROS FIALHO TIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARÍTIMA SEGUROS -S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ALEXADRE 

MALFATTI - OAB:16.943-A, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - 

OAB:12101/B

 AUTOS N. 624-66.2011.811.0039.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 627 de 660



CÓDIGO 25005.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

deverão ser os autos arquivados, com as devidas baixas e anotações de 

estilo.

4. Intime-se.

 5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54870 Nr: 58-15.2014.811.0039

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB: PROC .G18026-A

 Vistos.2.O embargante opôs embargos de declaração com relação a 

decisão de f. 84, alegando, em síntese, haver omissão no citado comando 

judicial, uma vez que deixou supostamente de apreciar os pedidos de 

aplicação correta dos índices de correção monetária e juros. 3.É o sucinto 

relato.4.Decido.5.O recurso de embargos de declaração é cabível para as 

hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade da decisão ou 

sentença, nos moldes do que se encontra disposto no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. 6.Nesse sentido, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1022 do Código de 

Processo Civil, o qual prescreve: “Art. 1.022. Civil.9.Compulsando os 

autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que 

foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da 

controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os 

elementos de convicção insertos na liça.10.Consigno que, em 

conformidade com o provimento 11/2017-CM, o cálculo de liquidação do 

débito será realizado pelo Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT, 

de modo que os argumentos elencados no pleito retro não devem ser 

apreciados, visto que o juízo só apreciará pedido já analisado quando 

restar constatada a existência de fato novo.11.Cumpre ressaltar, ainda, 

que o ordenamento jurídico pátrio não contempla "pedido de 

reconsideração”, pois, caso contrário fosse, a discussão poderia se 

estender ad eternum.12.Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi 

lançado.13.Intime-se.14.Expeça-se o necessário.15.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 15093 Nr: 810-31.2007.811.0039

 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: GERALDA ELIZA DA SILVA NERIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEM CRISTHINE PETRELI DA 

COSTA - OAB:26830, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 eAUTOS Nº 810-31.2007.811.0039

CÓDIGO N° 15093

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Idade, ajuizada por 

Geralda Eliza da Silva Neris, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 147/148.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 147/148, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 3906 Nr: 885-17.2000.811.0039

 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: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO ATACADISTA PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BAN LTDA, RAIMUNDO BIAS MENDES LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LATTERZA 

DE OLIVEIRA - OAB:8248-B, HUMBERTO SOUSA LIMA FALCONI - 

OAB:MT-1.241.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA C DE SOUZA 

DORLÉO - OAB:MT 7.164, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 Autos nº 885-17.2000.811.0039.

Código 3906.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa, ajuizada por 

União – Fazenda Nacional, em face de Comércio Atacadista Produtos 

Alimentícios Ban Ltda e Raimundo Bias Mendes Leão, ambos já 

qualificados nos autos.

3. Considerando a manifestação retro, bem como a decisão que julgou 

extinto o feito em relação ao executado peticionante, DETERMINO que a 

parte autora suspenda qualquer protesto efetuado junto ao Cartório do 4º 

Ofício de Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Rondonóplis em 

nome do executado Raimundo Bias Mendes Leão, devendo permacer 

suspenso até ulterior deliberação deste juízo.

 4. Oficie-se o cartório competente da presente decisão.

 5. Cumpra-se.

6. Expeça-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 21206 Nr: 1397-82.2009.811.0039

 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: PEDRO VAZ DE BARROS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CHAVES CARNEIRO 

NEUMANN HAMMES - OAB:10650/MT, MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873, Thais Fátima dos Santos Camargo - OAB:7.424 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:14099, CHRISTINE IHRÉ ROCUMBACK - OAB:112.781 

- RJ, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, JÂNIO ALBINO DE 

CARVALHO - OAB:0855154-5, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:MT-10.203, Monica Vasconcellos - OAB:13.237-B

 .Vistos.2.O embargante opôs embargos de declaração com relação a 

decisão de f. 609, alegando, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial, uma vez que indeferiu o pedido de extinção da 

execução. 3.É o sucinto relato.4.Decido.5.O recurso de embargos de 

declaração é cabível para as hipóteses de contradição, omissão ou 
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obscuridade da decisão ou sentença, nos moldes do que se encontra 

disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6..Compulsando os 

autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no 

tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que 

foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da 

controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os 

elementos de convicção insertos na liça.10.Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado.11. No mais, considerando a discordância das partes no 

tocante aos valores a serem pagos, alegando a requerida excesso na 

execução DETERMINO a remessa do feito à contadoria judicial para 

apuração do valor devido no prazo de 30 (trinta) dias. 12.Com a juntada do 

memorial de cálculo do Contabilista do Juízo, intimem-se as partes para 

que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, Advertindo-se que o 

silêncio será interpretado como concordância ao numérico 

apurado.13.Intime-se.14.Expeça-se o necessário.15.Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 20612 Nr: 787-17.2009.811.0039

 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: BRAULINO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 787-17.2009.811.0039.

CÓDIGO 20612.

1. Vistos.

2. Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso código 52124.

3. Intime-se.

4. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 52124 Nr: 2044-72.2012.811.0039

 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): BRAULINO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ALCEU DALLE LASTE - 

OAB:PROCURADOR FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 2044-72.2012.811.0039

CÓDIGO 52124

1. Vistos.

2. Trata-se de Embargo à Execução, interposto por Instituo Nacional do 

Seguro Social – INSS, em face de Braulino Gonçalves da Silva, ambos já 

qualificados.

3. Tendo em vista a certidão, determino a intimação pessoal da parte 

autora para que se manifeste acerca do que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 23087 Nr: 709-86.2010.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIMAR BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 709-86.2010.811.0039.

CÓDIGO N° 23087.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de pensão por morte de trabalhador rural ajuizada 

por Maria Lucimar Batista dos Santos, em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 119/120.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 119/120, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50550 Nr: 392-20.2012.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 392-20.2012.811.0039.

CÓDIGO 50550.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de aposentadoria de trabalhador rural por idade, 

ajuizada por Sebastião Barbosa de Souza - de cujus, em face Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), ambos já qualificados.

3. Analisando os autos, observa-se que o senhor Sebastião, ora autor, 

faleceu conforme folha 125, desse modo, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que apresente os dados dos 03 (três) herdeiros, para estes 

sejam habilitados nos autos.

4. Após, vistas dos autos à parte requerida para manifestar-se, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

5. Cumprida as formalidades, volvem me conclusos.

6. Cumpra-se expedindo o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 14 de janeiro de 2020.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 17132 Nr: 327-64.2008.811.0039

 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: LOURDES NEGRÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 AUTOS/CÓDIGO 17132Vistos.1.aposentado por invalidez e o pensionista 

inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame 

de que trata o caput deste artigo:I - após completarem cinquenta e cinco 

anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da 

concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a 

precedeu; ouII - após completarem sessenta anos de idade.4.Consigne-se, 

por oportuno, que mesmo nos casos acima citados pelo artigo 101,§1º, da 

Lei 8.213/1991 o segurado permanece obrigado a fazer o exame médico 

periódico caso se enquadre em qualquer das situações dispostas nos 

incisos I, II e III do mesmo parágrafo.5.Compulsando os autos, é possível 

verificar que o caso se amolda à questão tratada pela Lei 8.213/1991, 

visto que a autora teve pedido de o beneficio de Auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez julgado procedente por sentença judicial, 

contudo, o requerido agendou data para cessação do benefício, sendo 

06/12/2018.6.Por outro lado, nota-se que a parte autora completou os 60 

(sessenta) anos de idade, motivo pelo qual se encaixa nas exceções 

previstas no art. 101, §1º da lei 8.213/1991.7.Em razão do exposto, defiro 

o pedido de restabelecimento do benefício à parte autora. 8.Oficie-se ao 

Gerente Executivo do INSS para que proceda no prazo de 15 (quinze) dias 

à implantação do benefício concedido em favor da parte autora, bem como 

junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o 

empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do benefício 

concedido nos autos, sob pena de ser arbitrado multa diária.9.Para tanto, 

encaminhe-se ao requerido fotocópia dos documentos pessoais da parte 

autora, tais como RG, CPF, certidão de casamento e/ou nascimento e/ou 

óbito, inclusive cópia da sentença prolatada nestes autos.10.Após, nada 

sendo requerido, remetam os autos ao arquivo.11.Intime-se. 

Cumpra-se.12.São José dos Quatro Marcos-MT, 22 de janeiro de 

2020.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 50144 Nr: 1931-55.2011.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 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 Nº 1931-55.2011.811.0039

CÓDIGO N° 50144.

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de aposentadoria por idade ajuizada por Maria 

Aparecida de Oliveira, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro 

Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 127/128.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 127/128, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 08 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 12791 Nr: 526-57.2006.811.0039

 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: PALMIRA MARANGONI LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA - 

OAB:26.830, LAUDISON MORAES COELHO - OAB:19353/O, NAJLA 

MILENA CASTRO DA SILVA - OAB:13630, TAMIRES RODRIGUES PERIN 

- OAB:25293, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 Autos nº. 526-57.2006.811.0039.

Código nº. 12791.

1. Vistos.

2. Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Caso as partes não se manifestem no prazo legal, deverão ser os autos 

arquivados, com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 20526 Nr: 692-84.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE ROSALES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE MAMAN 

DORIGATTI - OAB:PROCURADOR FED

 AUTOS Nº 692-84.2009.811.0039

CÓDIGO N° 20526

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de para Restabelecimento de Auxílio Doença com 

Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por Odete Rosales Teixeira, em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 233/234.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 233/234, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 23 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56597 Nr: 1408-38.2014.811.0039

 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: DIORACI PÁS, EGBERTO LÚCIO PAS, E. L. PÁS & CIA. 

LTDA. ME, TRINIDAD NAVARRO PÁS, ILMARA NUNES BATISTA PAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 
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OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ALESSANDRA 

FERREIRA - OAB:18996/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208-A

 PROCESSO 1408-38.2014.811.0039

CÓDIGO 56597

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Resolução e Revisão de Contrato Bancário c/c 

Restituição de Indbéito e Danos Morais com Pedido de Liminar de Tutela 

Acautelatória Proposta por E. L, Pás & Cia. Ltda. Me e outros em Face de 

Banco do Brasil S/A, ambos já qualificados nos autos.

3. Tendo em vista a certidão em fl. 271, DETERMINO a intimação pessoal 

da parte exequente para que se manifeste acerca do que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Intime-se.

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 das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 13146 Nr: 875-60.2006.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAIR ANTÔNIO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANO DA SILVA MAIA NETO, 

APARECIDA DONIZETE MAGIO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIANO DA SILVA MAIA 

NETO - OAB:MT 6184

 Autos nº. 875-60.2006.811.0039.

Código nº. 13146.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e 

Danos ajuizada por Osmair Antônio Silva, em face de Valeriano da Silva 

Maia Neto e Aparecida Donizete Magio Maia, todos devidamente 

qualificados nestes autos.

3. Considerando que já foi informado nos autos às fls. retro que o Sr. 

Valeriano da Silva Maia Neto não encontra-se em lugar incerto e não 

sabido, INDEFIRO pleito de fls. 400/403, devendo o exequente ser intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o endereço do executado 

supramencionado.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51376 Nr: 1264-35.2012.811.0039

 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: OTACÍLIO DE LIMA - DE CUJUS, ANA ALICE DE LIMA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - 

OAB:13630/MT, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 1264-35.2012.811.0039

CÓDIGO 51376

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Previdenciária para Concessão de Pensão Por 

Morte proposta por Otacílio de Lima – de cujus e Ana Alice de Lima Alves 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos já 

qualificados.

3. Tendo em vista o acordão da instancia superior em fls. 147 e 

manifestação da parte requerente em fl. 199, DETERMINO que sejam os 

autos arquivados com as devidas baixas e anotações de estilo.

4. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51727 Nr: 1627-22.2012.811.0039

 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: LUZIA PAULA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - 

OAB:MT - 2515 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1627-22.2012.811.0039

CÓDIGO 51757

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por Luzi Paula da 

Silva, em desfavor da do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

3. Alvará de Autorização de pagamento às fls. 120/121.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada do 

alvará de autorização às fls. 120/121

7. , a extinção do feito é medida que se impõe.

8. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

9. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

10. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

11. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

12. Publique-se.

13. Intime-se.

14. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 51888 Nr: 1792-69.2012.811.0039

 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: DORVINA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE RODRIGUES GOMES 

COELHO - OAB:24919, DIONE KAROLINE GONÇALVES HOLANDA - 

OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N° 1792-69.2012.811.0039.

CÓDIGO N° 51888

1. Vistos.

2. Considerando a manifestação em fl. 240, não tem relação com esses 

autos DETERMINO o desentranhamento da fl. 240,

3. Ademais, DETERMINO a intimação da parte requerente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, para que informe acerca do 

recebimento dos valores.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 54107 Nr: 1878-06.2013.811.0039
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO JUSTINO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041, ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.675/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 AUTOS 1878-06.2013.811.0039.

CÓDIGO 54107.

1. Vistos.

2. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Mauro Justino 

Correia, em face de Banco do Brasil S/A, ambos já qualificados.

3. Considerando que não há pendências no presente feito a serem 

analisadas e/ou decididas por esta magistrada, vindo concluso 

equivocadamente, determino sua devolução à Vara Única para o devido 

cumprimento das determinações proferidas em fl. 241.

 4. Consigno que, independentemente de decisão, cabe à secretaria deste 

juízo diligenciar/solicitar informações e respostas acerca dos documentos 

expedidos nos processos em tramitação na Comarca.

5. Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 55633 Nr: 686-04.2014.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:MT 18777/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 686-04.2014.811.0039

CÓDIGO N° 55633

1. Vistos.

 2. Trata-se de Ação de Auxílio Reclusão c/c Antecipação de Tutela, 

ajuizada por Maria Lúcia Vaz, em desfavor do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social.

3. Alvará de Autorização de pagamento em fls. 182/183.

4. É o breve relato.

5. Fundamento e decido.

6. Havendo o devedor adimplido a obrigação, considerando a juntada dos 

alvarás de autorização em fls. 182/183, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

7. Isto posto, JULGO EXTINTA a presente execução e o faço com fulcro 

nos termos do artigos 924, inciso II, e 925, ambos do CPC.

8. Por fim, comunique-se a parte vencedora ou seu sucessor acerca da 

expedição de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por 

qualquer meio de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C./MT.

9. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

10. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

11. Publique-se.

12. Intime-se.

13. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 07 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 1068-94.2014.811.0039

 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: MARLEIA RODRIGUES BOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0, ROBERTA SALES TERTULIANO SCALOPPE - OAB:107203

 AUTOS Nº 1068-94.2014.811.0039.

CÓDIGO 56142.

1. Vistos.

 2. Em que pese a certidão retro, tal juízo de admissibilidade corresponde 

ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, consoante novo 

regramento do Código de Processo Civil [Art. 1.010, §3º do CPC]. Consigno 

que a análise de admissibilidade não é função jurisdicional deste Juízo, 

sob pena de incorrer em usurpação de competência.

3. Cumpridas as formalidades acima, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região com as nossas homenagens.

1. Ademais, tendo em vista a certidão em fl. 138, OFICIE-SE o Gerente 

Executivo do INSS para que proceda no prazo de 30 (trinta) dias com a 

implantação do benefício concedido em favor da parte autora, bem como 

junte aos autos a respectiva carta de concessão ou justifique nos autos o 

empecilho que esteja impossibilitando a devida implantação do benefício 

concedido nos autos.

4. Intime-se.

5. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de janeiro de 2020.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18294 Nr: 1493-34.2008.811.0039

 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: JOSEFA PEREIRA DA SILVA ARROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ESTAFAN DE 

ALMEIDA - OAB:PRO- FEDERAL

 C E R T I D Ã O

Certifico e dou fé, que fora designado o dia 20 de março de 2020 as 10:30 

horas, para a realização da pericia médica, qual será realizada no fórum 

desta comarca.

O referido é verdade.

São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de fevereiro de 2020.

Mayara Jenniffer Mesanine de Souza

Gestora Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000792-70.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DOS SANTOS CRUZ AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO Processo: 

1000792-70.2019.8.11.0039. AUTOR(A): LUCIA DOS SANTOS CRUZ 

AQUINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

1. Cuida-se de Procedimento Comum proposta por Lucia dos Santos Cruz 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, motivo pelo 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. 
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2. Junto à inicial vieram os documentos. 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 

necessidade de designação de audiência de conciliação e mediação. 6. 

Deixo de designar audiência de conciliação e mediação, tendo em vista o 

que dispõe o ofício-circula AGU/PF-MT/DPREV n.° 01/2016 que expressa o 

desinteresse na designação de audiência prevista no art. 334, CPC. 7. 

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. 8. 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. 9. Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos 

a parte autora para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 10. Após, deverá a Secretaria de este Juízo proceder com o 

agendamento da perícia médica. Para a realização da perícia requerida, 

desde já, nomeio como perito-médico, independentemente de 

compromisso, o Dr. Marcelo Aparecido Delforno, CRM/MT nº 8702, Cel: 

(65) 99642-6838, 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. 11. Deverá a Secretaria de esta Vara agendar a data da perícia 

médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 12. 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. 13. 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) 14. 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. 15. 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. 16. Por fim, demostrada a 

hipossuficiência da autora, 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. 17. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 11 

de dezembro de 2019. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001093-17.2019.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUREMA MAIA PERON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

ELLEM CRISTHINE PETRELI DA COSTA OAB - MT26830/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO Processo: 

1001093-17.2019.8.11.0039. REQUERENTE: MARIA JUREMA MAIA PERON 

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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-83.2020.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

MONEZ & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B 

(ADVOGADO(A))

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT8996/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000181-83.2020.8.11.0039 POLO ATIVO:MONEZ & SILVA 

ADVOGADOS ASSOCIADOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IZAIAS 

DOS SANTOS SILVA JUNIOR, SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala Audiência Juizado Especial Cível Data: 

03/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: FÓRUM DES. JOÃO DA CUNHA 

CAVALCANTI, RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, VISTA ALEGRE, 

S JOSÉ Q MARCOS - MT - CEP: 78285-000 . CUIABÁ, 6 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): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 94997 Nr: 915-85.2019.811.0039

 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): GEOVANA MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 Termo Circunstanciado nº. 915-85.2019.811.0039

 Código 94997.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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1. Vistos.

2. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre o Ministério Público e a autora dos fatos 

Geovana Moreira dos Santos, nos termos do art. 74, caput, c/c art. 76, 

ambos da Lei nº 9.099/95.Do mais, aguarde-se o cumprimento da aludida 

transação penal.

 3. Após, certifique a escrivania se houve ou não o cumprimento integral 

da obrigação que foi imposta ao autor do fato e, na sequência, vistas dos 

autos ao Ministério Público.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 04 de novembro de 2019.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 97304 Nr: 1943-88.2019.811.0039

 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): CLAUDEMIR MARAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Desta feita, em atenção ao que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro no artigo 107, inciso V, do 

Código Penal e, por consequência, DETERMINO o arquivamento dos 

autos.11.Ciência ao Ministério Público e ao Representado.12.Arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo.13.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro 

de 2019. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

 Cod. Proc.: 20839 Nr: 1012-37.2009.811.0039

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DONIZETI DE ANDRADE JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:MT 20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1922-35.2007.811.0039.

CÓDIGO 16211.

1. Vistos.

2. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Julia Alves da Silva 

em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 3. Considerando a certidão de fl. 253, expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas pretéritas e 

honorários advocatícios, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) 

e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e 

à conta do respectivo crédito.

4. Havendo o pagamento, DETERMINO a expedição de alvará de 

levantamento de valores, a ser transferido para conta indicada pela parte 

autora, devendo esta informar, no prazo de 30 (trinta) dias, o recebimento 

da quantia devida.

5. Decorrido o prazo in albis, será interpretado como anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação.

6. Após, conclusos para sentença (36).

7. Intime-se.

8. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de dezembro de 2019.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 79659 Nr: 118-31.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): VALCI PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que, após o regular trâmite 

processual, sobreveio informações de que o executado adimpliu 

integralmente o valor da execução.

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.

 Custas pela parte executada.

Sem honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 83263 Nr: 1515-28.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID WILHEN DE AQUINO, LINDOMAR 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Decisão

Analisando os autos, verifico que apenas o réu Lindomar Rodrigues 

apresentou memoriais finais.

Assim, remeta-se os autos à Defesa do acusado David Wilhen de Aquino, 

para apresentar memoriais finais, no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 124405 Nr: 231-09.2020.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERNER E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:MT/9.808

 DECISÃO

Nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC, determino a intimação da parte 

autora, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (art. 99, § 

2º e art. 290, ambos do CPC).

Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106370 Nr: 4730-41.2017.811.0078

 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: EDSON DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA MUNICIPAL 

SAPEZAL - OAB:

 Vistos, etc.
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Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributo c/c pedido de 

tutela provisória ajuizada por EDSON DANTAS DE OLIVEIRA em face do 

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Após o regular trâmite processual, sobreveio manifestação aos autos 

informando terem as partes entabulado acordo, visando pôr fim à 

demanda (ref. 44).

 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, HOMOLOGO a 

transação de ref. 44 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.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83584 Nr: 1620-05.2015.811.0078

 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: PRINCZ NUNES & BENEDARTT LTDA - ME, DIEGO 

JORGE BENEDARTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87498 Nr: 96-36.2016.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO FRANCISCO EWERLING, NORMA EWERLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:/MT, JULIANA VIEIRALVES AZEVEDO CAMARGO 

- OAB:181.718 SP

 Intima-se a parte Embargante para se manifestar sobre o que entender de 

direito no prazo sucessivo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90042 Nr: 741-61.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora na pessoa de seu(a)advogado(a)a se manifestar 

nos autos acerca do prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 104356 Nr: 3816-74.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEIRO HOLDING PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 

FINANCEIRO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:19878/O, SILVIO HENRIQUE CORREA - OAB:9979

 DECISÃO

Considerando a petição retro, bem como a informação verbal repassada 

pelo Oficial de Justiça no sentido de que a empresa BUNGE não recebe 

como depósito soja transgênica, determino que o depósito da soja penhora 

e removida seja realizado junto ao armazém da CARGIL ou AMAGGI.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107002 Nr: 143-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS HENRIQUE BONATTO, JOAO 

CARLOS BONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN 

- OAB:20395/O

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DESCLASSIFICO a 

conduta dos acusados para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, 

determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.Determino 

a incineração da substância entorpecente apreendida.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os presentes autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124405 Nr: 231-09.2020.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERNER E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:MT/9.808

 Intima-se a parte autora da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80425 Nr: 434-44.2015.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A. ZORZI ME, JORGE ANDRE ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON CLAYTON DE MEDEIROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11.341 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 
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mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82948 Nr: 1383-68.2015.811.0078

 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: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA GALDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83000 Nr: 1411-36.2015.811.0078

 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: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29763 Nr: 969-85.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC MECANICA E IMPLEMENTOS LTDA, 

DILAMAR VALDOMERI COELHO, GLADEMIR VALDOMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR parte Requerente através de seu procurador para no prazo 

de 05 (cinco) dias se manifestar nos autos quanto a certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça, bem como dar rumo ao processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77287 Nr: 1506-03.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ARNO HENRIQUE SCHNEIDER, ORMI JULIA 

SCHNEIDER, ADELAR AFONSO SCHNEIDER, INÊZ LUCIANA SCHNEIDER, 

ORMI JULIA SCHNEIDER, ADELAIDE SCHNEIDER DAL MASO, HERMELIDES 

MARIA SCHNEIDER, JOSE LAZARO SCHNEIDER, MARCIA SCHNEIDER 

MOGNON, JAQUELINE SCHNEIDER SCARIOTE, JANAÍNA KAMPFF, 

ESPÓLIO DE CARMEM ANTONINA SCHNEIDER KAMPFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICIPIO DE SAPEZAL/MT - OAB:

 Intima-se a parte autora para que apresente cálculo atualizado no prazo 

de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78176 Nr: 2059-50.2014.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ROCHA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 
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urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80178 Nr: 352-13.2015.811.0078

 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: VICENCIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e consequente alvará de levantamento dos valores 

devidos.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 92219 Nr: 1359-06.2016.811.0078

 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: CELITO MENEGAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JARDIM DRIEMEYER - 

OAB:7684/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, YUCATAN PAULO NUNES CERVO - 

OAB:MT20849/O

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença em que, devidamente intimado, o 

quedou-se inerte, deixando de quitar o débito.

Realizada consulta de ativos financeiros do executado, sobreveio 

resposta positiva de bloqueio.

Após, com o transcurso in albis do prazo para impugnação pelo 

executado, o exequente postulou pelo levantamento da quantia bloqueada.

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 devidamente expedido.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98893 Nr: 1159-62.2017.811.0078

 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: FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA 

- OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o pedido de ref. 22.

Assim, oficie-se à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, 

solicitando intervenção junto ao Juízo da Comarca de Medianeira/PR, para 

que sejam adotadas as providências necessárias quanto ao cumprimento 

da carta precatória expedida em 19.03.2018 (fl. 31).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 107909 Nr: 687-27.2018.811.0078

 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: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO APARECIDO DA SILVA 

- OAB:8202/RO

 DESPACHO

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000616-46.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE CASTILHO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte requerida, na pessoa de seu advogado devidamente 

habilitado nos autos, para ciência acerca da audiência de conciliação 

designada para o dia 18/02/2020 às 13:00hs, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-09.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

IESA INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLAYNE LAKESMINM RAMOS ROLIM OAB - RO8813 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA CIPRIANO DOS SANTOS OAB - AC563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA NUNES CERVO & CIA LTDA - ME (REU)

 

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 02/03/2020 às 14:00hs, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-15.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

DULCEMARA LUCHTENBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (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 02/03/2020 às 14h:40min, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-80.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JAYLINE SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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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 02/03/2020 às 15h:20min, na sala do CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000795-05.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WHESLEY CARLOS ALVES RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (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 02/03/2020 16:00, na sala do CEJUSC.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000085-97.2020.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ARMEZINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

TABAPORÃ PROCESSO Nº  1000085-97 .2020.8 .11 .0094  

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para 

impugnar a contestação apresentada no Id. nº 28919588, no prazo legal. 

Tabaporã-MT, 6 de fevereiro de 2020 SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA 

FREITAS SEDE DO VARA ÚNICA DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: Rua 

Carlos Roberto Platero, s/n, Qd 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 TELEFONE: (66) 35571116

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000109-33.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000224-20.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000099-52.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-52.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000098-67.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000133-27.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010044-75.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010103-97.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000065-14.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-21.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000205-14.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000075-24.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000015-51.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000105-93.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000106-78.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-73.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000197-37.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000072-69.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000242-41.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000243-26.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000156-70.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000136-79.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000134-12.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000206-96.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000220-80.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000037-75.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000094-64.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000074-39.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000135-94.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000014-66.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000132-42.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000137-64.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000073-54.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000072-06.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-36.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000067-81.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010052-23.2015.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 106737/2/2020 Página 641 de 660



quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000107-63.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000108-48.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000078-13.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000068-66.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000079-95.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000061-74.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000063-44.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-34.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000064-29.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000069-51.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000071-84.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000157-55.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000131-57.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000198-22.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000221-65.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000225-05.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000066-96.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000259-77.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-09.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000070-02.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000062-59.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000096-97.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000077-28.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000080-80.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT15814-S (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-10.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000019-88.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000090-27.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-84.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-17.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-24.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-39.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-32.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-47.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-92.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-62.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000018-06.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-77.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-54.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-21.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-33.2018.8.11.0094

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 MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do executado, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-20.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000126-35.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000042-34.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000040-64.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000041-49.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000178-31.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000151-48.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000036-27.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000129-87.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000038-94.2018.8.11.0094

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 MATO GROSSO Certidão 

de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que 

houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do executado, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-18.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000128-05.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000130-72.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000097-19.2017.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000032-24.2017.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000052-15.2017.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000033-09.2017.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-19.2018.8.11.0094

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 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000214-73.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000188-75.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000086-53.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000121-13.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000120-28.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000187-90.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000218-13.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-43.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000084-83.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-07.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000217-28.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000047-22.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000213-88.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000125-50.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000204-29.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000124-65.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000058-22.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000085-68.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000122-95.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-85.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000057-37.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000110-18.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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, 
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quanto ao pagamento da RPV expedida nos autos. MARCOS ANTÔNIO DE 

FREITAS Gestor(a) Judiciário(a)

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-55.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000020-10.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000003-71.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-07.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000123-80.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000031-05.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000234-64.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-93.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000017-84.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (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)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-65.2019.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELY BURATTO CAPELETO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE LUCIA COTTICA CHAPLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Impulsionamento por Certidão Processo: 

1000167-65.2019.8.11.0094; Valor causa: R$ 15.414,74; Tipo: Cível; 
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Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Correção 

Monetária]; 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 seu advogado, para que, no prazo 

legal, manifeste-se acerca da certidão negativa de citação/intimação da 

requerida, conforme devolução de carta precatória no ID. 28926810. 

TABAPORÃ, 6 de fevereiro de 2020 EDAIANE NOVAIS DE SOUZA Técnica 

Judiciária 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

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001020-32.2019.8.11.0108

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE TAPURAH 

DESPACHO Número do Processo: 1001020-32.2019.8.11.0108 

REQUERENTE: MARIO PEIXE REQUERIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA 

PEIXE Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 

movida por MARIO PEIXE contra CARLOS EDUARDO DA SILVA PEIXE, 

ambos devidamente qualificados nos autos. No andamento de id nº 

28337216 as partes informam que firmaram acordo, pugnando pela sua 

homologação, e pela consequente extinção do processo. Observa-se, 

contudo, que a referida minuta de acordo, bem como a procuração 

outorgada pelas partes, veio acompanhada de assinatura lançada na peça 

por meio de assinatura digitalizada. Não se desconhece que o artigo 105, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil permite que “A procuração 

pode ser assinada digitalmente, na forma da lei”. No entanto, verifico que 

as firmas apostas nos documentos de ID 28337216 e 28337218 tratam-se 

assinaturas digitalizadas, mediante escaneamento, sendo, pois, 

documentos em que não se podem verificar sua veracidade. São 

documentos inexistentes no mundo jurídico conforme asseveram as 

jurisprudências que seguem abaixo. Dessa forma restam ausentes os 

elementos essenciais de constituição dos atos jurídicos em comento 

(minuta da avença firmada entre as partes e procuração), podendo, caso 

não emendada, ser considerada inexistente perante o direito. Eis o 

entendimento doutrinário: “4.5.4. Assinatura eletrônica. A assinatura 

eletrônica é disciplinada pela Lei 11.419/2006 (cf. arts. 1.º, III, 2.º, 4.º, § 

1.º, 8.º, parágrafo único, 12, § 3.º) e pela MP 2.200-2/2001 (cf., dentre 

outros, art. 6.º, parágrafo único). No CPC/2015, há menção ao tema nos 

arts. 105, § 1.º (assinatura digital da procuração), 205, § 2.º (assinatura 

eletrônica dos juízes), 209, § 1.º (atos realizados na presença do juiz, por 

este, pelo serventuário da justiça e pelos advogados das partes assinado 

digitalmente), 263 (assinatura eletrônica nas cartas), 943 (assinatura 

eletrônica dos votos e acórdãos) etc. ‘A assinatura da peça passa a ser 

digital, a qual garante não apenas a autoria do documento, mas sobretudo 

a autenticidade do seu conteúdo”. A assinatura digital “é espécie de 

assinatura eletrônica, que envolve o uso da criptografia assimétrica, com 

chaves de conhecimento do titular e pública”. De acordo com definição 

adotada pela Res. CNJ 185/2013, assinatura digital é o “resumo 

matemático computacionalmente calculado a partir do uso de chave 

privada e que pode ser verificado com o uso de chave pública, estando o 

detentor do par de chaves certificado dentro da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira (ICP-Br), na forma da legislação específica’. Tem-se 

decidido que ‘a prática eletrônica de ato judicial, na forma da Lei 

11.419/2006, reclama que o titular do certificado digital utilizado possua 

procuração nos autos, sendo irrelevante que na petição esteja ou não 

grafado o seu nome. A assinatura digital destina-se à identificação 

inequívoca do signatário do documento, o qual passa a ostentar o nome do 

detentor do certificado digital utilizado, o número de série do certificado, 

bem como a data e a hora do lançamento da firma digital. Dessa sorte, o 

atendimento da regra contida na alínea a do inc. III do § 2.º do art. 1.º da 

Lei 11.419/2006 depende tão somente de o signatário digital possuir 

procuração nos autos’. Para se realizar a assinatura digital, ‘é necessário 

que o usuário possua um certificado digital (o que equivaleria a uma 

carteira de identidade digital) emitido por uma autoridade certificadora 

competente’. Não se confundem a assinatura digitalizada (ou escaneada) 

e a assinatura digital.” “A reprodução de uma assinatura, por meio do 

escaneamento, sem qualquer regulamentação, é arriscada na medida em 

que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento 

original e inserida em outros documentos. Não há garantia alguma de 

autenticidade, portanto” (STJ, REsp 1.442.887/BA, rel. Min. Nancy 

Andrighi, 3.ª T., j. 06.05.2014). Desse modo, “a assinatura escaneada não 

garante a sua própria existência, pela impossibilidade de se conferir a 

originalidade da assinatura de quem assinou a peça recursal” (TJPR, AI 

8994458, rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16.ª Câmara Cível, j. 17.10.2012). 

Nesse sentido, colaciono jurisprudência: 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. Não 

se afigura aplicável a providência do art. 13 do CPC/1973, uma vez que o 

vício de representação é considerado insanável na instância 

extraordinária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 1033330/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CONCESSÃO DE 

PRAZO PARA SUPRIR A IRREGULARIDADE DA FALTA DE ASSINATURA. 

NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO OUTRO 

ADVOGADO QUE SUBSCREVEU O RECURSO. PEÇA OBRIGATÓRIA PARA 

A FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ART. 525, I, DO CPC/1973. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO 

DO RECURSO. 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. A falta de assinatura nos 

recursos interpostos nas instâncias ordinárias configura vício sanável, 

devendo ser concedido prazo razoável para o suprimento dessa 

irregularidade. 3. Fora concedido o prazo de 10 (dez) dias pela Corte de 

origem para que o advogado da parte agravante assinasse o agravo de 

instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi 

devidamente atendido. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no 

sentido de que a ausência das peças obrigatórias de que trata o art. 525, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, no momento da interposição 

do recurso, importa em não conhecimento do agravo de instrumento, não 

havendo que se falar em intimação para a regularização da representação 

processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 

980.664/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 23/05/2017, DJe 02/06/2017) “ATO PROCESSUAL. RECURSO. 

CHANCELA ELETRÔNICA: EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO SEU 

USO PARA RESGUARDO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Assente o 

entendimento do Supremo Tribunal de que apenas a petição em que o 

advogado tenha firmado originalmente sua assinatura tem validade 

reconhecida. Precedentes. 2. No caso dos autos, não se trata de 

certificado digital ou versão impressa de documento digital protegido por 

certificado digital; trata-se de mera chancela eletrônica sem qualquer 

regulamentação e cuja originalidade não é possível afirmar sem o auxílio 

de perícia técnica. 3. A necessidade de regulamentação para a utilização 

da assinatura digitalizada não é mero formalismo processual, mas, 

exigência razoável que visa impedir a prática de atos cuja 

responsabilização não seria possível.” (Acórdão proferido no Agravo de 

Instrumento processo nº 564765/RJ, pela C. 1ª Turma do STF, que teve 

como relator o Exmo. Ministro Sepúlveda Pertence, publicado em 

14.06.2006). AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 

115/STJ. PROCURAÇÃO. CÓPIA DEFEITUOSA. – Não constitui excesso de 

rigor formal a exigência de que a cópia da procuração e/ou 

substabelecimento trazida aos autos contenha a assinatura do outorgante. 
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– Na espécie, a cópia trazida não continha o verso do original no qual 

constava a assinatura do outorgante, o que viciou a representação 

processual e atraiu, por consequência, a aplicação da Súmula 115/STJ. – 

É tardia a juntada do instrumento procuratório concomitante à interposição 

do agravo regimental. Precedentes. Agravo regimental improvido. (AgRg 

no REsp 703.026/MA, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 

julgado em 06/10/2005, DJ 12/12/2005, p. 395) Assim, intimem-se as 

partes para emendar a petição de acordo, devendo apresentar 

procuração e minuta de acordo assinadas pelas partes, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento. Por fim, tendo em vista que as 

partes estão em processo de acordo amigável, conforme documento de id 

28337216, acolho o pedido da parte autora (petição de id 28338231) e 

determino o cancelamento da audiência de conciliação aprazada para o 

dia 12/02/2020, às 14h00min, com a mesma finalidade. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e venham os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Tapurah/MT, data do sistema. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24485 Nr: 760-84.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAVALCANTE E AZEVEDO LTDA, PEDRO 

ERNESTO MICHELIN DE AZEVEDO, SILVIA APARECIDA FLORENCIO DE 

AZEVEDO, NAIR MICHELIN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CAVALCANTE E AZEVEDO LTDA, CNPJ: 

04001873000170, atualmente em local incerto e não sabido PEDRO 

ERNESTO MICHELIN DE AZEVEDO, Cpf: 86643835100, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido SILVIA APARECIDA FLORENCIO 

DE AZEVEDO, Cpf: 87143852104, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido NAIR MICHELIN DE AZEVEDO, Cpf: 73868450572, 

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. .

Sentença: Código nº 24485VISTO.Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida 

pelo Estado de Mato Grosso, em face de Cavalcante e Azevedo LTDA, 

Pedro Ernesto Michelin de Azevedo, Silvia Aparecida Florêncio de 

Azevedo e Nair Michelin de Azevedo, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe.Verifica-se nos autos, às fls. 29/30, que o 

exequente informou cumprimento integral da obrigação através quitação 

do valor devido.É o relato do essencial. Fundamento e Decido.Extrai-se da 

manifestação de fls. 29/30 que o executado procedeu ao pagamento 

integral da dívida, ora exigida.Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil traz que a extinção da execução ocorre 

quando a obrigação for satisfeita, restando, como via de consequência, a 

perda do objeto da ação.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil. Condeno o executado às custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos da Lei.Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 04 de fevereiro de 2020

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25042 Nr: 1318-56.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DWT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte exequente, por meio de seu 

procurador, para no prazo de 5 dias para dar prosseguimento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão da 

execução, nos termos do art. 921, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19211 Nr: 251-61.2007.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LWAdC, LAdC, Janaina Estela Ferreira Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crowlei Willer Silva do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 05 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 1848-45.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAWAN SEBASTIÃO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia da Silva Pazini Paixão 

- OAB:MT0026261O

 Do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória de TAWAN 

SEBASTIÃO MENDES DA SILVA.Designo o dia 13 de março de 2020, às 

13h30, para interrogatório, instrução e julgamento. Expeça-se Carta 

Precatória, com prazo de 30 dias, para inquirição das testemunhas que 

eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por 

meio de seus patronos, da expedição da missiva .Oficie-se o Diretor da 

Cadeia Pública de Porto dos Gaúchos/MT para providenciar o 

comparecimento do acusado à audiência.Requisite-se, COM URGÊNCIA, o 

laudo toxicológico definitivo.Intimem-se as partes e as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público e pelo Defensor, observando-se, quanto 

aos agentes públicos, o disposto no parágrafo 3º do artigo 221 do Código 

de Processo Penal.Providencie a Secretaria os antecedentes criminais do 

acusado.Comunique-se sobre o recebimento da denúncia ao Distribuidor, 

ao Instituto de Identificação e à delegacia de polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC), nos termos do artigo 1.373, inciso III, da 

CNGC.Cite-se e intime-se o réu.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 5 de fevereiro de 2020.BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41347 Nr: 139-82.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liege Martins de Souza Pazinato

 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 exequente, por 

seu procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto ao calculo 

judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42738 Nr: 1708-21.2013.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FERNANDO ZANELLA, ANTONIO ALEXANDRE 

ZANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO COZER, ADALBERTO 

TIRLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B, ODAIR JOSE BORTOLOTI - OAB:4174 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 

dias dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46870 Nr: 2332-36.2014.811.0108

 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 ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA DE OLIVEIRA ME, POLIANA DE 

OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias dar andamento ao feito, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52978 Nr: 1066-43.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 05 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62161 Nr: 542-75.2018.811.0108

 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: VALMIR BATISTINI, VANEI FATIMA ALVES XAVIER 

BATISTINI, VOLMIR ANTONIO DELLALIBERA ALVES XAVIER, SOLANGE 

APARECIDA SOARES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO NIEDERMEYER, NOEMIA 

PRESSER NIEDERMEIER, ANTONIA BARCO MATHIUS, IRMA MATHIUS DE 

OLIVEIRA, ERASMO MATHIUS, ANA MARIA ORCELI MATHIUS, JOSE 

POSSENTI, OLEGARIO MATHIUS, EDITE ROSSONI MATHIUS, JOSE 

FERNANDO DE OLIVEIRA, NILVA MATHIUS VIEIRA, LORIVAL FRANCELINO 

VIEIRA, JAMIL MATHIUS, SILVANA KROMINSKI MATHIUS, ALTAMIR 

CAETANO LAZAROTO, ADRIANE WARPECHOWSKI LAZAROTO, LELIA 

BARBOSA POSSENTI, ADHEMAR FABRICIO, NAIR DE CARVALHO 

FABRICIO, APARECIDO FABRICIO, NADIR FABRICIO, JOÃO ANTONIO 

FABRICIO, IRANI PACHECO FABRICIO, JOSE ANTONIO FABRICIO, 

AVELINA FABRICIO, JAYR FABRICIO, VALDELINE MONTEIRO FABRICIO, 

ZILDA FABRICIO DA SILVA, JOÃO JOSÉ DA SILVA, FATIMA APARECIDA 

FABRICIO, ÁLVARO ANDRÉ GOMES, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

HELENA DOS SANTOS GOMES, MARUSAN FERREIRA BARBOSA, DAISE 

SOARES FERREIRA BARBOSA, NELSON SCHENEIDER, ROSANE 

TEREZINHA TRAMONTIN SCHENEIDER, Devino Manfio Mazzonetto, Aletícia 

Lago Mazzonetto, Clovis Morales Pestano, Izidoro Sebastião Breitenbach, 

Irinoi Francisco Lago Mazzonetto, Sergio Mamoru Takahashi, Valdelei Lago 

Mazzonetto, SILVIA INES BREITENBACH, HILDA MARIA BROCCO, 

ADEMAR BITENCOURT, FERNANDO PEZZINI, ELISA SATIE ODA 

TAKAHASHI, NILTON ORLANDO SERRA, CARMEN VANDERLEIA GOMES, 

Idianes Gorete Brocco, Edimilson Brocco, Altir Frozza, Francisca Pereira 

Bitencourt, DULCE JEANETE BASTIAN, JACI PIVA, CARMEM VIVIAN PIVA, 

RAFAEL PEZZINI, EDER WILLIAMN PRESA, NAIR GIEHL PRESA, MARILEI 

DE FATIMA BROCCO, ALZIRO VARGAS PACHECO, Sônia Fátima Silva 

Frozza, MOACIR FLECK, ANDRE FELISBERTO LAZAROTO, Eloir Aparecida 

Frescura Fleck, MARLI RITA LOPATINI LAZAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, Karina Cappellesso A. Batistella - OAB:12.772, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B, TAÍS GIOVELLI - OAB:MT 

23.576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, Luiz Pedro Franz - OAB:14594, REGINA MARIA DA 

SILVA - OAB:9956 OAB/MT

 Impulsiono, novamente, os autos para intimar a parte autora, por meio de 

seu procurador, para no prazo de 15 dias manifestar acerca de devolução 

das correspondências pelos seguintes motivos: endereço insuficiente( 

562, 563, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 

587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 

602, 603, 615, 616), "mudou-se" (fls. 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 

561, 566), "falecido" (fls. 564)," não procurado" (fls. 605, 606, 607, 608, 

609, 610, 656, 657), bem como manifestar acerca do pleito da União, no 

tocante a apresentação de matrícula atualizada do imóvel objeto da 

usucapião.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66794 Nr: 3206-79.2018.811.0108

 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: MARCOS ROBERTO SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TRIANGULO S/A, K. R. LOPES DE 

CASTRO & CIA LTDA ME, SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 Certifico para os devidos fins que as contestações ofertadas pelos 

requeridos (fls.52-76, 83-109, 110-125)são tempestivas, assim, impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, por meio de seu procurador, para no 

prazo de 15 dias apresentar impugnação à contestação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-15.2020.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000217-15.2020.8.11.0108 POLO ATIVO:AUTO PECAS 

MINGOTTI LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA INA 

GRAMKOW POLO PASSIVO: SEBASTIAO 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: Audiências de Conciliação 

Data: 24/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO, 

223, CENTRO, TAPURAH - MT - CEP: 78000-000 . CUIABÁ, 6 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca da Terra Nova do Norte
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 002/2020-DF.

A Excelentíssima Senhora Doutora JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI, Juíza 

da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições, na forma da Lei etc.

CONSIDERANDO eventuais situações de impedimento, suspeição e 

ausências/licenças/férias do Gestor Judiciário desta Comarca, no que 

concerne ao disposto no artigo 138, inciso II do Código de Processo Civil 

c/c art. 141, inciso I do COJE/MT;

 CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de substituição 

do Gestor Judiciário;

RESOLVE:

Art. 1º - Art. 1º - REVOGAR a Portaria 033/2017-DF que designou as 

servidoras as servidoras Aline Schorro (art. 142, inciso I do COJE/MT), 

matrícula 32.619, e na falta desta, a servidora Silvana Lazaroto (art. 142, 

inciso II do COJE/MT), matrícula 13.963, para responder durante a 

ausência do Gestor Judiciário ERCILIO GIACOMEL, mat. 20.784, no âmbito 

da Secretaria da Vara Única e Juizado Especial.

Art. 2º - DESIGNAR a servidora Silvana Lazaroto (art. 142, inciso II do 

COJE/MT), matrícula 13.963, e na falta desta a servidora Gizela Terezinha 

Garcia Soares da Silva, Técnica Judiciária PTJ, matrícula 21.225, para 

assinar certidões, expedientes e praticar os demais atos relativos à 

função de gestor judiciário substituto, nos feitos em que haja causa de 

impedimento ou suspeição, bem como responder durante a ausência do 

Gestor Judiciário ERCILIO GIACOMEL, mat. 20.784, no âmbito da Secretaria 

da Vara Única e Juizado Especial.

 Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Em Terra Nova do Norte/MT, 13 de janeiro de 2020.

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI

 Juíza de Direito-Diretora do Foro

Disponibilizada em: ____/_____/____

DJE n°: ________ Pág.____________

Publicada em: _____/_____/_______

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000192-71.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GRACA BAGNARA (AUTOR(A))

ARTEMIO BAGNARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA OAB - MT17009/O 

(ADVOGADO(A))

FABIO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT23482/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLOS ANDREY HERBERTS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DECISÃO Processo: 1000192-71.2020.8.11.0085. 

AUTOR(A): ARTEMIO BAGNARA, MARIA DA GRACA BAGNARA REU: 

MARLOS ANDREY HERBERTS Vistos. Perfilhando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que a 

organização dos documentos digitais encontra-se em desconformidade 

com o disposto no artigo 32, §1º da Resolução 03-2018-TP, de modo a 

dificultar o exame dos autos, uma vez que a petição inicial e documentos 

não foram ordenados cronologicamente e apresentados na posição 

correta para leitura. Da mesma forma, verifico a existência de 

incongruência grave que deve ser sanada, pois a pretensão econômica 

do requerente não reflete o valor dado à causa. No caso em epígrafe o 

requerente pretende a condenação do requerido ao pagamento do 

montante equivalente a 5.282 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois) saca 

de soja, total equivalente à dívida vencida do 3º ano do contrato de 

arrendamento rural, acrescido à multa e juros contratuais, bem como à 

dívida vincenda do 4º ano do contrato. Porém, a soma total dos pedidos 

ultrapassa o valor que foi atribuído à causa, eis que este fez referência 

apenas ao montante da parcela vencida, ou seja, 806 (oitocentas e seis) 

sacas de soja, mais acréscimo da multa de 10%, equivalente a 1.590 

sacas; e juros no montante total de 86 sacas de soja. É cristalino no 

ordenamento jurídico que o valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do 

pedido. Logo, o valor atribuído à causa deve corresponder também ao 

proveito econômico pretendido com o recebimento da dívida vincenda, e 

não apenas o valor da dívida vencida. Consigne-se que o valor da causa, 

quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex 

officio pelo juiz segundo o melhor entendimento jurisprudencial: “As regras 

sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de 

ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente 

discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico’ (STJ-3ª Turma, REsp 

55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 24.9.02, não conheceram, v.u., DJU 

14.10.02, p. 225). No mesmo sentido: RSTJ 137/314, maioria.” (NEGRÃO, 

Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de processo civil e legislação 

processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 346/347). Sendo 

assim, sob pena de indeferimento da inicial, deverá a requerente emendar 

a inicial, atribuindo à causa o valor adequado para amparar a pretensão 

posta em juízo. Isto posto, DETERMINO que a parte autora emende a 

exordial, nos termos do artigo 321 do CPC, procedendo com a organização 

da petição inicial e documentos, bem como atribuindo à causa o valor de 

acordo com a pretensão econômica material deduzida na exordial, 

observando o recolhimento das custas e taxas judiciais remanescentes. 

Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Às providências. Terra Nova do Norte, data da assinatura digital. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000363-62.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DERCO SANA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIOLA MORESCHI PASSANELI OAB - MT21371/O (ADVOGADO(A))

MELISSA SARZI SARTORI OAB - MT7914/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE FREITAS ROSA OAB - MT9028/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA (ORDENADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO, que nos termos da legislação processual vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de promover a INTIMAÇÃO das 

partes, através dos seus advogados, para querendo, manifestar-se no 

prazo de cinco dias, acerca do documento ID 28784680, juntado aos autos 

pelo perito informando a data da perícia para o dia 20 de março de 2020 

(sexta-feira), às 17h00min, na Secretaria do Fórum da Vara Única do 

Comarca de Barra do Pedra Preta, com posterior deslocamento ao local 

que precisa a ser periciado, esclareça-se que a perícia irá se estender 

para o dia 21 de março de 2020, a fim de efetuar a realização do exame 

pericial oficialmente.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 66988 Nr: 478-03.2019.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AUGUSTO MIRANDA, MARCELO 

VINICIUS PACHECO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O, MARCOS ROGÉRIO MENDES - OAB:16.057 

OAB/MT

 Processo nº: 478-03.2019.811.0085 (Código 66988)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a certidão de fl. 97 em que o advogado 

nomeado à fl. 96 transcorreu o prazo in albis para apresentar a defesa do 

acusado DANIEL AUGUSTO MIRANDA. Pois bem.

 Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o causídico Fábio 

Aurélio Cardoso – OAB/MT n. 18.700/O não apresentou, em tempo 

oportuno, a defesa do réu DANIEL AUGUSTO MIRANDA, que encontra-se 
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custodiado na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo/MT, permanecendo 

inerte na aceitação ou não do múnus que lhe fora concedido.

Sendo assim, considerando que o presente feito tramita com a urgência 

“réu preso”, aliado à recusa imotivada de atuação, DETERMINO a exclusão 

da lista geral de nomeações, se devidamente inscrito – Edital n. 

24/2019-DF, sem prejuízo de futuro novo cadastramento, ressalvada a 

avaliação da conveniência e oportunidade pelo Juiz(a) Diretor(a) do Foro, 

em face da justificativa a ser apresentada.

No mais, a fim que se evite a postergação da instrução processual, por se 

tratar de réu preso e, considerando o decurso do prazo desde a citação 

do réu (25/07/2019) para apresentar a resposta à acusação, NOMEIO o 

ilustre advogado DR. HECTOR LUIZ RAMOS MARKS – OAB/MT N. 

20.868/O, para patrocinar a defesa do aludido, cuja verba honorária será 

fixada ao final do processo.

Assim, com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça (HC 40.267/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, 

julgado em 18/08/2005, DJ 27/11/2006, p. 319), DETERMINO a intimação 

pessoal do advogado dativo DR. HECTOR LUIZ RAMOS MARKS – OAB/MT 

N. 20.868/O para apresentação de defesa da parte ré DANIEL AUGUSTO 

MIRANDA, no prazo legal.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS para deliberações.

CUMPRA-SE, com urgência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Alta Floresta para Terra Nova do Norte, 05 de fevereiro de 2020.

Janaína Rebucci Dezanetti

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-44.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE LOPES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000791-44.2019.8.11.0085. Vistos. Sem relatório, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. DECIDO. De proêmio, cumpre 

assinalar que a lide posta em discussão não exige maiores delongas, 

tendo em vista que a parte autora pugnou pela desistência do feito. 

Acerca da possibilidade de desistência da ação, sem a necessidade de 

anuência do requerido, o Enunciado 90 do FONAJE assim dispõe: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – 

XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Dessa feita, HOMOLOGO o 

pedido de desistência para que surta os efeitos legais, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE e artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, REMETAM-SE 

os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000124-82.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARCIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

MARILLAC APARECIDA MARTINS DE AMORIM ANDRADE (AUTOR(A))

BRANDINA MODESTO DE ANDRADE (AUTOR(A))

LIGIA MARA DE ANDRADE PEREIRA (AUTOR(A))

VANIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE (AUTOR(A))

ROGERIO FRANCISCO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OBADIAS COUTINHO DOS REIS OAB - MT7877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LAURA LEAL MEDEIROS (REU)

LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS (REU)

ONILDA APARECIDA LEAL (REU)

 

Certifico que, fica designada a audiência de conciliação do presente feito 

para o dia 02 de outubro de 2019, a partir das 17 horas, na sala de 

audiências da Conciliação deste Juízo. Certifico enfim que, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou Defensor Público na 

mencionada solenidade. Para constar, lavrei a presente. ANTONINHO 

MARMO DA S. JUNIOR Gestor Judiciário

Certidão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000338-73.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. P. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE–MT PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 

Processo n. 1000338-73.2019.8.11.0077 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CERTIFICO, para fins de pagamento de honorários 

advocatícios, em cumprimento ao determinado Provimento nº 

09/2007-CGJ/MT, que a advogada Dra. Regiane da Silva Vieira – OAB/MT 

nº 22.517, nomeada como Defensora Dativa, nos autos 

supramencionados, faz jus a quantia de 05 (cinco) URHs/2019, 

equivalente a R$ 4.642,58 (Quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais 

e cinquenta e oito centavos), relativo a honorários advocatícios, referente 

ao atendimento da parte, propositura da ação e participação na audiência, 

em observância ao disposto no item 14.1 da Tabela XI da OAB/MT 2019. 

SENTENÇA (ID 26371174): “Processo: 1000338-73.2019.8.11.0077. 

REQUERENTE: ALBERTO ALVES LOPES. REQUERIDO: BEATRIZ MARIA 

PROFETA DA CRUZ. Vistos, etc. ALBERTO ALVES LOPES ingressou com 

ação de conversão de separação judicial em divórcio em desfavor de 

BEATRIZ MARIA PROFETA DA CRUZ, objetivando a dissolução do vínculo 

conjugal. Citada, a ré compareceu à audiência de conciliação e 

reconheceu a procedência do pedido inicial. As partes envolvidas são 

todas maiores e capazes, desnecessária a intervenção do Ministério 

Público, conforme art. 698 do CPC. É o relatório. DECIDO. Considerando o 

reconhecimento da procedência do pedido inicial, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, com fundamento no art. 487, III, a, do Código de Processo Civil. 

Decreto o divórcio das partes. A varoa voltará a utilizar o nome de solteira. 

Sem custas, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita. Com 

fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado 

nesta data esta sentença, desnecessária a intimação das partes, em 

virtude da ausência de interesse recursal. P.R.I. Expeça-se mandado para 

averbação do divórcio no assento de casamento das partes. Arbitro em 

favor do(a) advogado(a) dativo(a) Dra. Regiane da Silva Vieira – OAB/MT 

n. 22.517 honorários advocatícios referentes ao atendimento da parte, 

propositura da ação e participação na audiência, no montante de 05 

(cinco) URH, equivalente a R$ 4.642,58, em observância ao disposto no 

item 14.1 da Tabela XI da OAB/MT 2019. EXPEÇA-SE certidão de crédito 

para fins de cobrança. Após, ao arquivo, com baixa”. Vila Bela da 

Santíssima Trindade, 6 de fevereiro de 2020 (assinado digitalmente) Ana 

Rita Profeta da Cruz Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUÍZO E 

INFORMAÇÕES: Rua Municipal, s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT, Cep:78.245-000, Fone: (65) 3259-1204.
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Certidão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1000338-73.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA VIEIRA OAB - MT22517/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. M. P. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE–MT PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 

Processo n. 1000338-73.2019.8.11.0077 CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CERTIFICO, para fins de pagamento de honorários 

advocatícios, em cumprimento ao determinado Provimento nº 

09/2007-CGJ/MT, que a advogada Débora Smerdeck Piotto – OAB/MT n. 

22.984, nomeada como Defensora Dativa, nos autos supramencionados, 

faz jus a quantia de 03 (três) URHs/2019, equivalente a R$ 2.785,55 (Dois 

mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), 

relativo a honorários advocatícios, referente ao atendimento da parte e 

manifestação nos autos, em observância ao disposto no item 14.1 da 

Tabela XI da OAB/MT 2019. DESPACHO (ID 26371177): “Processo: 

1000338-73.2019.8.11.0077. REQUERENTE: ALBERTO ALVES LOPES. 

REQUERIDO: BEATRIZ MARIA PROFETA DA CRUZ. Arbitro em favor do(a) 

advogado(a) dativo(a) Dra. Débora Smerdeck Piotto – OAB/MT n. 22.984 

honorários advocatícios referentes ao atendimento da parte e 

manifestação nos autos, no montante proporcional de 03 (três) URH, 

equivalente a R$ 2.785,55, em observância ao disposto no item 14.1 da 

Tabela XI da OAB/MT 2019. EXPEÇA-SE certidão de crédito para fins de 

cobrança. Cumpra-se a sentença”. Vila Bela da Santíssima Trindade, 6 de 

fevereiro de 2020 (assinado digitalmente) Ana Rita Profeta da Cruz 

Gestora Judiciária Substituta SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua 

Municipal, s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, Cep:78.245-000, Fone: (65) 3259-1204.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69507 Nr: 33-72.2020.811.0077

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Santiago Solis da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

Recebo a denúncia em desfavor de Wellington Santiago Solis da Cruz, 

com relação ao(s) delito(s) tipificados no art. 180, caput, do Código Penal 

e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, por vislumbrar a satisfação dos requisitos 

do art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.

DA CITAÇÃO E RESPOSTA À ACUSAÇÃO

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, por meio de advogado ou Defensor Público, devendo 

constar no mandado que na resposta o acusado 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 legal correspondente ao rito cabível, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A do Código de Processo Penal).

O acusado deverá ser advertido de que transcorrido o prazo acima sem 

manifestação será decretada sua revelia, na forma do art. 367 do CPP, 

situação em que não será ouvido no processo, bem como não será 

intimado de atos posteriores, até sentença penal. Poderá, inclusive, ser 

decretada sua prisão, nos casos em que não for encontrado para 

intimações.

No ato da citação deverá o Oficial de Justiça certificar se o réu possui 

condições financeiras de se defender no processo. Não apresentada a 

resposta no prazo legal ou não constituindo o acusado um defensor, 

desde já nomeio a Defensoria Pública para atuar em favor do réu 

hipossuficiente, devendo a Secretaria remeter os autos para a resposta à 

acusação na forma do art. 396-A do CPP.

DOS BENS APREENDIDOS

-ARMAS DE FOGO: Deverá a defesa requerer na resposta à acusação 

eventual complemento de prova, sob pena de preclusão, visto que após 

esta fase processual será determinada a destinação dos bens 

apreendidos, de forma a evitar sua guarda desnecessária no 

Fórum/Delegacia.

-OUTROS BENS: Havendo apreensão de veículos automotores, 

motocicletas, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares, madeiras ou 

outros bens móveis sujeitos a qualquer grau de deterioração, 

comunique-se à Direção do Foro ou à Autoridade Policial, conforme o 

caso, para proceder à alienação antecipada na forma do art. 144-A do 

Código de Processo Penal, depositando-se o valor apurado em conta 

judicial vinculada a estes autos. Caso o veículo, motocicleta ou bem móvel 

tenha sido acautelado a alguma instituição, certifique-se nos autos, com 

cópia da decisão.

ANTECEDENTES E ANOTAÇÕES

Determino à Secretaria do Juízo que junte aos autos informações de 

antecedentes extraídas do Sistema Apolo.

As informações de antecedentes das Secretarias de Segurança Pública, 

Instituto de Identificação ou de outros Estados da Federação deverão ser 

requisitadas e juntadas aos autos pelo Ministério Público.

Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como proceda à alimentação do banco de dados 

do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC), nos moldes do art. 

1.373, III, da CNGC.

DEMAIS DETERMINAÇÕES

Apresentada a defesa e sendo arguida preliminar ou apresentado 

documento, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (Código de 

Processo Penal – art. 409).

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Sem óbice às determinações anteriores, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11/02/2020, às 14h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora desta 

Comarca.

Trasladem-se as cópias do auto de prisão em flagrante de cód. 69464 

para a presente ação penal, arquivando-se o incidente em pasta própria.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 69160 Nr: 1353-94.2019.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wilder Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTECEDENTES E ANOTAÇÕESDetermino à Secretaria do Juízo que junte 

aos autos informações de antecedentes extraídas do Sistema Apolo.As 

informações de antecedentes das Secretarias de Segurança Pública, 

Instituto de Identificação ou de outros Estados da Federação deverão ser 

requisitadas e juntadas aos autos pelo Ministério Público.Comunique-se o 

recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, 

quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se originou o inquérito, 

bem como proceda à alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC), nos moldes do art. 1.373, III, da 

CNGC.DEMAIS DETERMINAÇÕESApresentada a defesa e sendo arguida 

preliminar ou apresentado documento, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestação (Código de Processo Penal – art. 409).DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTOSem óbice às determinações anteriores, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/01/2020, às 

14h30min.Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e 

Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora 

desta Comarca.Trasladem-se as cópias do auto de prisão em flagrante de 

cód. 69002 para a presente ação penal, arquivando-se o incidente em 

pasta própria.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Comarca de Vera
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 007/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Jorge Hassib Ibrahim, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum, em substituição, da Comarca de Vera Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO a Portaria 1482/2019-DRH que concedeu movimentação 

interna à servidora Paula de Sá Pereira, mat. 32669, nos termos do art. 23, 

§2º e 3º do Provimento n. 26/2013/CM, para exercício de função de 

confiança na Comarca de Sinop;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR a portaria nº 068/2019 nos seguintes termos:

Onde se lê:

 “DESIGNAR o servidor EVERTON ANDRADE DA SILVA, mat. 37815, para 

exercer o cargo de Gestor Judiciário Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Vera-MT, a partir de 07 de janeiro de 2019”.

Leia-se:

“DESIGNAR o servidor EVERTON ANDRADE DA SILVA, mat. 37815, para 

exercer o cargo de Gestor Judiciário Vara Única e Juizado Especial da 

Comarca de Vera-MT, a partir da publicação desta (Portaria nº 068/2019)”.

Art. 2º - Publique-se. Às providências.

 Vera-MT, 06 de fevereiro de 2020.

 JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito/Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 006/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor, JORGE HASSIB IBRAHIM, Meritíssimo Juiz 

de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Vera, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO a determinação do Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha – Presidente do Egrégio 

Tribunal de Just iça, profer ida no expediente Cia n. 

0040155-38.2018.8.11.0000;

CONSIDERANDO a Recomendação nº 37, de 15 de agosto de 2011, do 

CNJ;

RESOLVE:

Art. 1º - INSTITUIR a Comissão Permanente de Avaliação Documental – 

CPAD, da Comarca de Vera, formada pelos seguintes servidores:

Lubna Patrícia Lopes de Souza – Gestora Geral, matrícula 23249;

Mirian Tibola Fioravanço – Gestora Administrativa 3, matrícula 26030;

Everton Andrade da Silva – Gesto Judiciário da Vara Única e Juizado 

Especial, matrícula 37815.

Parágrafo único - Este Magistrado comporá a equipe como Coordenador 

da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, desta 

Comarca.

 Art. 2º - Determinar ao Gestor Judiciário, no que tange a processos 

judiciais de sua Secretaria, que extraia as informações dos processos 

judiciais arquivados por intermédio do Sistema de Inspeção e 

Acompanhamento Processual - SIAP, menu temporalidade, devendo sanar 

eventuais dúvidas com o Departamento de Aprimoramento da Primeira 

Instância – DAPI, sobre a higidez das informações ali inseridas.

 Art. 3º - Determinar aos servidores pertencentes à Comissão ora criada, 

que apresentem relatório circunstanciado à Diretoria do Foro, 

descrevendo a situação dos documentos e processos de sua unidade e 

que se encontram acumulados no arquivo central desta Comarca, visando 

eventual descarte daqueles achados que, na avaliação e seleção do juízo 

competente, forem considerados sem valor permanente, mediante critérios 

de responsabilidade social e preservação ambiental, observados, em 

todos os casos, as tabelas de temporalidade do Conselho Nacional de 

Justiça.

 Art. 4º - Determinar à Central de Administração que repasse os arquivos 

digitais contendo normativos e tabelas de temporalidade à Secretaria 

envolvida nessa tarefa, a fim de lhes nortear os trabalhos.

 Art. 5º – Estabelecer o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para 

apresentação dos resultados a esta Diretoria, a contar da publicação 

desta portaria.

 Art. 6º - Havendo necessidade de convocação extraordinária dos 

servidores que pertencem à Comissão, bem como outros que a Comissão 

entender pertinentes, fica autorizada a convocação via sistema de 

Sistema de Gestão de Pessoas – SGP, sob a Coordenação da Central de 

Administração.

 Art. 7º - Publique-se e cumpra-se.

 Vera-MT, 05 de fevereiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112571 Nr: 1460-68.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:MT/17824, FABIANO GAVIOLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B

 Intimar o (a) Advogado (a) da parte requerida para que, comrpove nos 

autos o pagamento das parcelas assumidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113156 Nr: 1767-22.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMS, JSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES D AGOSTINI GOULART 

- OAB:27178/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista os requerentes serem 

assistidos pela Defensoria Pública, aliada a necessidade de manifestação 

nos autos e participações em audiências, se eventualmente designadas, 

bem como, com fundamento no artigo 1º da Ordem de Serviço n. 

001/2020-DF, seguindo a ordem de nomeação de advogados dativos em 

controle próprio da secretaria, é o presente para nomear a advogada Dra. 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA, OAB/MT 14125/O, para atuar no 

interesse da parte requerente.

Em tempo, é a presente certidão para INTIMAR a Advogada Nomeada para 

apresentar manifestação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129159 Nr: 1130-66.2019.811.0102

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES D AGOSTINI GOULART 

- OAB:27178/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista o réu ser assistido 

anterioremente pela Defensoria Pública, aliada a necessidade de 

manifestação nos autos e participações em audiencias, nesse caso 

àquela agendada para o dia 06/02/2020 às 16h00min. e, outras 

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. ELVES D AGOSTINI GOULART - OAB/MT 27178/O, 

para que atue como causídico da denunciada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129569 Nr: 1346-27.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES D AGOSTINI GOULART 
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- OAB:27178/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em vista o réu ser assistido 

anterioremente pela Defensoria Pública, aliada a necessidade de 

manifestação nos autos e participações em audiencias, nesse caso 

àquela agendada para o dia 06/02/2020 às 14h20min. e, outras 

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. ELVES D AGOSTINI GOULART - OAB/MT 27178/O, 

para que atue como causídico do denunciado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131727 Nr: 2581-29.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILSON SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Certifico para os devidos fins que, tendo em que o réu EDEMILSON 

SOUZA E SILVA informou que não possui condições de contratar 

advogado para atuar em sua defesa e diante da ausência de Defensor 

Público lotado nesta comarca, 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. HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE, 

OAB/MT 22.627/O, para atuar na defesa do denunciado. Em tempo, é a 

presente certidão para INTIMAR o Advogado nomeado para apresentar 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Código nº 121710 VISTO, (...) Dessa forma, não vislumbro o alegado 

descumprimento das medidas cautelares a ensejar a temerária decretação 

da prisão preventiva do réu neste momento. De outro norte, consigno que 

o feito caminha para a realização da sessão de julgamento do acusado, 

que está marcada para o dia 04/03/2020. Assim, INDEFIRO o pedido 

formulado pelo Ministério Público. Ciência ao Ministério Público e à defesa. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 121710 Nr: 673-68.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ANDREY DE OLIVEIRA, MARCOS 

MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:VERA, HAVNNER WILSON 

CARDOSO DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS MARTINS FERNANDES, Cpf: 

01543120105, Filiação: Nair Benires Martins e Fernando Costa Fernandes, 

data de nascimento: 02/12/1985, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM SESSÃO DE 

JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI, DESIGNADA PARA O DIA 04 DE 

MARÇO DE 2020, ÀS 09H00MIN, NA CÂMARA MUNICIPAL DOS 

VEREADORES DE VERA-MT e, DEMAIS DELIBERAÇÕES CONFORME 

DESPACHO TRANSCRITO NA ÍNTEGRA ABAIXO.

Despacho/Decisão: Código nº 121710VISTO,Instada a se manifestar 

acerca do pedido de decretação da prisão preventiva do réu Fabiano 

Andrey de Oliveira, formulado pelo Ministério Público, conforme juntado à 

ref. 491, a defesa apresentou manifestação à ref. 504, alegando que o 

requerimento é vago, não podendo ser utilizado para amparar um decreto 

preventivo, eis que não há comprovação do descumprimento das medidas 

cautelares e que há, tão somente, ‘prints’ de tela com a finalidade de 

demonstrar que o denunciado estaria na cidade de Sorriso/MT, todavia, o 

usuário da rede social pode escolher fazer “check-in” em qualquer lugar, 

sem que esteja, de fato, no lugar. Verbera, ainda, há apenas denúncias 

anônimas acerca do acusado frequentar bares da cidade e que, com 

relação ao repouso noturno, existem fotografias vagas apenas.Vieram os 

autos conclusos.DECIDO.Extrai-se da representação aviada pelo Parquet 

que o réu Fabiano Andrey de Oliveira estaria descumprimento as medidas 

cautelares fixadas por este Juízo, quando da revogação da prisão 

preventiva do acusado em 21 de agosto de 2019 (ref. 444), arguindo que 

o representado estaria frequentando bares da cidade, realizando viagens 

a cidade de Sorriso/MT sem autorização judicial e não se recolhendo 

durante o período noturno.Analisando os autos, verifico que foram 

impostas ao representado as seguintes medidas cautelares (ref. 444): “a) 

Comprovação IMEDIATA de residência fixa, que deverá ser apresentada 

nestes autos; b) Compromisso de comparecer a todos os atos do 

processo para os quais sua presença seja necessária, devendo o 

primeiro comparecimento ocorrer no prazo de 24 horas após a sua 

intimação, não se mudar de residência, bem como ausentar-se da 

comarca, enquanto perdurar a instrução processual, sem prévia 

autorização deste Juízo; c) Proibição de acesso e frequência a bares, 

lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de 

bebidas alcoólicas, com exceção de seu local de trabalho; d) Recolhimento 

domiciliar no período noturno (das 20h00min às 06h00min do dia seguinte) 

e nos dias de folga”.Pois bem. Em que pese os argumentos lançados na 

representação do Ministério Público, não vislumbro, através das 

fotografias juntadas (ref. 491), indícios suficientes a revelar que o 

acusado estaria descumprimentos as medidas cautelares acima 

transcritas, haja vista que os ‘prints’ juntados são exíguos de elementos 

que comprovem, com precisão, que o denunciado se ausentou da 

comarca sem autorização judicial, pois a indicação na foto na rede social 

de que o réu estaria em Sorriso/MT não revela que esteve, de fato, 

naquela cidade e, mesmo que estivesse, há apenas a indicação do lugar 

na fotografia, de modo que este Juízo não detém meios para aferir a 

veracidade de tal “marcação” da cidade na rede social do réu, o que não 

sustenta um decreto preventivo.No mesmo sentido é o suposto 

descumprimento das medidas cautelares de proibição de acesso e 

frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, e 

recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h00min às 06h00min do 

dia seguinte) e nos dias de folga, eis que, apesar de constar fotografias 

do representado portando bebida alcoólica, não se sabe, ao analisar a 

foto, se o lugar se trata de bar, lanchonete ou festa em local público, 

tampouco se o horário da postagem das fotos condiz com o horário em 

que a fotografia foi tirada.Dessa forma, não vislumbro o alegado 

descumprimento das medidas cautelares a ensejar a temerária decretação 

da prisão preventiva do réu neste momento.De outro norte, consigno que o 

feito caminha para a realização da sessão de julgamento do acusado, que 

está marcada para o dia 04/03/2020.Assim, INDEFIRO o pedido formulado 

pelo Ministério Público.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jorge Hassib IbrahimJuiz 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, EVERTON ANDRADE 

DA SILVA, digitei.

Vera, 05 de fevereiro de 2020

Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125649 Nr: 2530-52.2018.811.0102

 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: LM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida, da designação da 

Audiência de Tentativa de Conciliação, a ser realizada no dia 20 MARÇO 

de 2020, às 14h20min, neste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 132665 Nr: 3123-47.2019.811.0102

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTOS DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298

 Código nº 132665

Vistos.

Inicialmente, cumpre salientar que a finalidade do presente feito está 

exaurida, conforme consignado na decisão de ref. 11, de modo que 

qualquer manifestação das partes deve ser feita no respectivo processo.

Portanto, a fim de evitar tumulto processual, DESENTRANHE-SE as 

petições de ref. 23 e 26 e traslade-as para os autos da ação penal, 

arquivando-se os autos.

CUMPRA-SE.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÃ 

 

EDITAL Nº. 01/2020-DF 

 

O Excelentíssimo Doutor Fábio Petengill, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na Lei 

Federal n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução n.º 08/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, na 

Resolução n.º 20/PRES/TP, de 16 de outubro de 2014, e na Resolução n.º 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça; 

 

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no Autos CIA nº. 0708783-23.2019.8.11.0088, o qual autorizou a 

abertura de processo seletivo para estagiários de nível médio; 

 

CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 03/2019-DF, qual tornou 

público a abertura do Processo Seletivo para recrutamento de Estagiários de Nível Médio; 

 

RESOLVE: 

 

TORNAR PÚBLICO a lista das inscrições deferidas e indeferidas, 

bem como data, local e horário da aplicação da prova objetiva; 

 

1. DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDASM HORÁRIO E LOCAL DA PROVA 

OBJETIVA 

 
Inscrição Data Nome Tipo Situação 

01 21/05/2019 Naiara Balbino Bernuci Ap Deferida 

02 21/05/2019 Daniele Gonçalves Barbosa Ap Deferida 

03 23/05/2019 Karina de Paula Miranda Ap Deferida 

04 23/05/2019 Larissa de Oliveira Santos Ap Deferida 

05 24/05/2019 Matheus Largura Bezerra Ap Deferida 

06 24/05/2019 Mikely Marinho Venturim Ap Deferida 

07 27/05/2019 Flávia Verge Alécio Ap Deferida 

08 28/05/2019 Iara Alves Arara Ap Deferida 

09 28/05/2019 Vinicius Silva Spanhol Ap Deferida 

10 28/05/2019 Marcelo José de Carvalho Spanhol Pcd Deferida 

11 28/05/2019 Maycon José da Rosa Ribeiro Ap Deferida 

12 28/05/2019 Lucas Raí de Lima Vieira Ap Deferida 

13 28/05/2019 Josiane da Silva de Almeida Neg Deferida 

14 29/05/2019 Rayane Gabrielly de Araujo Toneli Ap Deferida 

15 30/05/2019 Isabeli Ortega Guerino Ap Deferida 

16 31/05/2019 Hemilly Kauana da Silva Ribeiro Ap Deferida 

17 31/05/2019 Nayane Estela da Silva Bombaida Ap Deferida 

18 31/05/2019 Kauan Eichenbeig de Almeida Ap Deferida 

19 31/05/2019 Liriel Lopes Zanovello Ap Deferida 

20 03/06/2019 Guilherme Morais Coradini Ap Deferida 

21 03/05/2019 Jéssica Karoline Ribeiro dos Santos Ap Deferida 

22 03/06/2019 Lucas Gabriel Martins Pickler Ap Deferida 

23 03/06/2019 Fabíola Vicente Xavier Ap Deferida 

24 03/06/2019 Laudemir da Conceição Ferreira Ap Deferida 

25 04/06/2019 Clesya Cristina Cesária dos Santos Ap Deferida 

26 04/06/2019 Sanni dos Santos Lima Neg Deferida 

27 04/06/2019 Erika C. do Nascimento Furtado Ap Deferida 

28 04/06/2019 Karoliny Santos Souza Neg Deferida 

29 06/06/2019 Bianca das Neves Dias Ap Deferida 

30 07/06/2019 Rayane Maysa Ribeiro Batista Neg Deferida 

31 10/06/2019 Rafaela de Vargas Szadkoski Ap Deferida 

32 10/06/2019 Julyana Pereira Pinto Ap Deferida 

33 11/06/2019 Ana Laura de Agostin Ap Deferida 

34 13/06/2019 Wanessa Vitória Gomes Tirapeli Ap Deferida 
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35 11/06/2019 Ingrid Martins dos Santos AP Deferida 

36 11/06/2019 Náthaly de Souza Schimiadt Ap Deferida 

37 11/06/2019 Jucélia C.L. da Silva Ap Deferida 

38 11/06/2019 Rubya E. J. dos S. B. Souza Neg Deferida 

39 11/06/2019 Eduarda Gabrielle Graebin Galdino AP Deferida 

40 12/06/2019 Anny Gabrielly da Silva Souza Ap Deferida 

41 12/06/2019 Giovanna Maria Liberali Ap Deferida 

42 12/06/2019 Scheila de Almeida  Ap Deferida 

43 13/06/2019 Vinícius Gabriel do C. Rosa Barros Ap Deferida 

44 13/06/2019 Guilherme Leão Rossi dos Santos Ap Deferida 

45 13/06/2019 Kemily C. Silva Novaes Ap Deferida 

46 13/06/2019 Tâmara Vieira da Silva Ap Deferida 

47 14/06/2019 Carla Juliana da Silva Ap Deferida 

48 14/06/2019 Inarina Miranda da Silva Beche Ap Deferida 

49 14/06/2019 Bruno Aparecido Bitencourt Mateus Ap Deferida 

50 14/06/2019 Gabriélla Donato Ferreira Ap Deferida 

51 14/06/2019 Rafael Oliveira de Mattos Ap Deferida 

52 14/06/2019 Kamilly Santana Wilhelm Ap Deferida 

53 17/06/2019 Júlia Eduarda Galina Ap Deferida 

54 17/06/2019 Maycon Camargo do Nascimento Ap Deferida 

*AP (Vagas destinadas para ampla concorrência) *PCD (Vagas destinadas para pessoa com deficiência) *Neg (Vagas destinadas 

para candidatos negros) 

 

1.1 A prova objetiva se realizará no dia 16 de fevereiro de 2020 às 08 horas, na Escola Estadual Professor 

Elidio Murcelli Filho. 

 

2. DAS VAGAS. 

2.1 Os candidatos aprovados serão convocados pela Divisão de Avaliação Desempenho e Estágio do 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, de acordo com as vagas disponibilizadas 

neste edital e as que surgirem durante o prazo de validade da seleção, em observância à ordem 

classificatória. 

2.2 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado estará condicionada ao comparecimento, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a Divisão de Avaliação, Desempenho e Estágio do Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça e/ou na Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Comarca de 

Aripuanã, contados da convocação, com a apresentação dos documentos de identificação pessoal e 

comprobatórios do vínculo com a Instituição de ensino conveniada. 

2.3 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que, na data da convocação, estejam distante, no 

mínimo, 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso. 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) 
3.1 As pessoas com deficiência (PCD), com fundamento no art. 37, inciso VIII da Constituição Federal, 

Decreto n. 3.298/99, de 04 de dezembro de 1999, art. 17, § 5º da Lei n. 11.788/08, § 2º da Lei 

Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002, e Enunciado Administrativo n. 12 do Conselho 

Nacional de Justiça, poderão, nos termos do presente edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas 

ofertadas e das que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. 

3.2 Sem prejuízo do disposto no subitem 5.1, para efeito de reserva de vaga, serão considerados pessoas 

com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que 

compatíveis com as atribuições desenvolvidas no estágio; 

3.2.1 Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho das 

funções. 

3.2.2 Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mias, 

aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000 Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.2.3 Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho 

com a melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os 

olhos for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou concorrência simultânea de quaisquer condições 

anteriores. 
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3.3 Além das exigências comuns a todos os candidatos no processo seletivo, o candidato inscrito na 

condição de pessoa com deficiência (PCD), deverá no ato da inscrição, efetuar o preenchimento da 

seguinte forma: 

a) Em campo obrigatório do próprio formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas 

destinadas a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, atestado médico que comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o 

nível de deficiência de que é portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa 

dessa deficiência; 

b) Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com as atribuições a serem 

desenvolvidas no estágio, conforme previsto no § 2º, do art. 40 do decreto n. 3.298/99, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n. 5.296, de 02 de dezembro de 2004. 

c) Os documentos previstos nas alíneas “a” e “b” deverão ser encaminhados para o e-mail 

aripuana@tjmt.jus.br, impreterivelmente no período das inscrições de 20 de maio de 2019  a 14 de junho 

de 2019. 

3.3.1 A data de emissão do atestado médico referido no subitem 5.3, alínea “a”, deverá ser de no máximo 

30 (trinta) dias anteriores à data da publicação deste edital. 

3.4 O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 5.3 implicará no 

indeferimento do pedido de inscrição no sistema de reserva de vaga para pessoas com deficiência, 

passando o candidato, automaticamente, a concorrer apenas às vagas destinadas a ampla concorrência, 

desde que preenchidos os demais requisitos previstos neste edital. 

3.5 O candidato inscrito na condição de pessoas com deficiência (PCD) que necessitar de condição 

especial para a realização da prova, deverá informar na Ficha de Inscrição, especificando o tipo de 

necessidade. Se não o fizer, seja qual for o motivo alegado, deverá realizar a prova nas condições 

propiciadas aos demais candidatos. 

3.5.1 O atestado médico original deverá ser entregue no ato da convocação e terá validade somente para o 

processo seletivo regido por este edital e não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias 

desse documento. 

3.6 O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD), participará do processo seletivo 

em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, horário e 

local de aplicação das provas. 

3.7 Os candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD), deverão obter a mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação. 

3.8 As vagas não preenchidas, reservadas aos candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência 

(PCD), serão aproveitadas pelos demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de 

classificação no processo seletivo. 

3.9 A classificação de candidatos inscritos na condição de pessoas com deficiência (PCD), obedecerá aos 

mesmos critérios adotados para os demais candidatos. 

3.10 No resultado final do processo seletivo constará a relação de todos os candidatos classificados, com 

a respectiva pontuação, incluindo-se os candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência 

(PCD), sendo também divulgada uma relação constando somente a classificação e pontuação desses 

últimos, as quais serão contratados para as vagas reservadas, em face da classificação obtida, conforme 

dispões o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002. 

3.11 Serão indeferidas as inscrições dos candidatos na condição de pessoa com deficiência (PCD), que 

não cumprirem com a exigência do presente edital. 

3.12 O indeferimento da inscrição do candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) 

não exclui sua participação de ampla concorrência. 

 

4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. 
4.1 Em cumprimento ao disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, serão reservados aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas, conforme discriminado no Anexo I deste Edital.  

4.2 A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 03 (três).  

4.3 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste Edital resulte em número fracionado, 

este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 

(cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor 

que 0,5 (cinco décimos), de conformidade com o que estabelece o § 2º do artigo 2º da Resolução 203, de 

23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  
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4.4 Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

conforme discriminado no Anexo I deste Edital, somente aqueles que, no ato da inscrição, se 

autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por concorrer a essas vagas.  

4.4.1 A auto declaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 

preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este processo 

seletivo.  

4.4.2 Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.  

4.5 Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas destinadas 

à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  

4.5.1 Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer às 

vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo.  

4.5.2 Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

4.5.3 Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma 

delas.  

4.6 Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo 

candidato Negro posteriormente classificado.  

4.7 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. 

4.8 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 

 

5. DO EXAME DE SELEÇÃO. 

5.2 O candidato deverá apresentar-se para prova, munido de documento de identidade original, 

comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com antecedência 

mínima de trinta minutos para o início da prova. 

5.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original, por motivo 

de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com qualquer outro documento que contenha 

foto. 

5.4 Não serão aceitos como documento de identidade: certidões de nascimento, CPF, Título de Eleitor, 

carteira de estudante, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

5.5 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 

documento. 

5.6 A prova terá duração de 03 (três) horas. As questões serão elaboradas de acordo com o conteúdo 

programático constante no Anexo II deste Edital. 

5.7 A Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório, conterá 25 (vinte e cinco) questões, sendo 

atribuídos 4,0 (quatro) pontos para cada uma. Contendo 4 (quatro) alternativas: a, b, c, d. 

5.7.1 A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros. 

5.7.2 Para os candidatos dos demais cursos de nível superior e nível médio, a prova consistirá em 10 (dez) 

questões de Português, 05 (cinco) questões de Atualidades, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico e 05 (cinco) 

de Noções de Informática. 

5.8 No preenchimento do cartão de resposta da prova objetiva não será admitida qualquer rasura, 

aplicação de corretivo ortográfico (liquid paper ou similar) ou apagamento através de borracha ou similar, 

sendo computada como errada a questão com tais ocorrências. 

 

5.9 O preenchimento da identificação do candidato na prova deverá ser realizado apenas no local 

especificamente destinado para esse fim. 

5.10 Não serão permitidos qualquer tipo de consulta. 
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5.11 Os candidatos deverão observar as instruções dos fiscais de sala e portar-se com urbanidade e decoro 

em relação a eles, aos responsáveis pela fiscalização da aplicação das provas e aos demais candidatos, sob 

pena de desclassificação no processo seletivo. 

5.12 A ausência do candidato no local e horário designado para a realização das provas importará na sua 

eliminação no processo seletivo. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO. 

6.1 Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

de acertos na prova objetiva. 

6.2 A classificação será efetuada por ordem decrescente do total de pontos obtidos pelos candidatos na 

prova objetiva. 

6.3 Em caso de empate serão priorizados os candidatos que: 

a) Apresentar melhor pontuação na prova de Português; 

b) Apresentar melhor pontuação na prova de raciocínio lógico; 

c) Tiver maior idade. 

6.4 A nota final no processo seletivo será a soma algébrica da nota obtida nas provas objetivas. 

6.5 O resultado final do processo seletivo será divulgado no Diário de Justiça Eletrônico e endereço 

eletrônico do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br em data a ser definida posteriormente. 

6.6 A habilitação no processo de seleção de estagiários não gera direito à convocação, que far-se-á na 

conveniência e necessidade da administração, garantindo aos aprovados a preservação da ordem de 

classificação no ato de preenchimento das vagas. 

 

7. DOS RECURSOS. 

7.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do Edital, quanto: 

a) Ao indeferimento do requerimento de inscrição; 

b) Ao gabarito provisório; 

c) Ao resultado final do Processo Seletivo. 

7.2 Os recursos deverão ser interpostos somente na Diretoria do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, 

conforme o prazo estabelecido no subitem 9.1. 

7.3 Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo para recrutamento de estagiários. 

7.4 Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, objetiva e 

consistente. 

7.5 Se do exame de recursos contra o Gabarito da prova objetiva resultar anulação de questão, a 

pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

8. DA HOMOLOGAÇÃODA SELEÇÃO. 

8.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 

9. DA CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO. 

9.1 Para contratação do estagiário deverão ser observados os seguintes requisitos: 

a) Ter sido aprovado no Processo Seletivo; 

b) Estar matriculado e com frequência regular em curso de educação de ensino médio, atestados pela 

instituição de ensino; 

c) Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos; 

d) Celebrar Termo de Compromisso entre o educando, a parte Concedente do estágio e a Instituição de 

Ensino; 

e) Manter compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas presentes no Termo de 

Compromisso. 

9.2 Os candidatos aprovados serão convocados, via e-mail, pela Divisão de Avaliação, Desempenho e 

Estágio da Coordenadoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça – MT, obedecendo-se à ordem de 

classificação e ao número de vagas existentes. É responsabilidade do candidato, informar qualquer 

alteração de dados, por meio do endereço eletrônico divisao.estagio@tjmt.jus.br . 

9.3 Ao serem convocados, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Cópia da Cédula de Identidade (RG) e CPF; 

b) 02 (duas) fotografias recentes, tamanho 3x4; 

c) Ficha Cadastral preenchida; 

d) Comprovante de residência (água, luz, telefone, etc.); 
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e) Declaração de matrícula expedida pela Instituição de Ensino; 

f) Declaração de relação de Parentesco, conforme Portaria n. 789/2009/DRH (Anexo IV); 

g) Certidão Negativa Cível e Criminal da justiça Federal e Estadual. 

9.4 Uma vez convocados, os candidatos aprovados que não comparecerem para formalização da 

assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, serão considerados 

desistentes, seguindo-se à nomeação do próximo classificado. 

 

10. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS. 

10.1 Das atividades a serem desenvolvidas pelos estagiários: 

a) Examinar e estudar os autos, findos ou em curso, quando a chefia julgar útil ao aprendizado, podendo 

lhes ser solicitada análise escrita; 

b) Realizar pesquisas sobre matéria jurídica relacionada com a respectiva atividade; 

c) Verificar o andamento de processos, obter certidões, cópias de julgados e de documentos diversos; 

d) Atender e prestar informações pertinentes a advogados, partes, procurados, promotores, peritos do 

juízo, ou qualquer outra autoridade; 

e) Remeter, receber e transportar processo, documentos e correspondências; 

f) Cadastrar ações ajuizadas na serventia e manter atualizada a movimentação dos processos; 

g) Preparar os autos para o processamento; 

h) Restaurar, arquivar e desarquivar processos; 

i) Elaborar e enviar os arquivos de publicações para a Imprensa Oficial (Diário da Justiça Eletrônico); 

j) Redigir e expedir ofícios, mandados, cartas precatórias, despachos ou qualquer outro documento de 

interesse processual; 

k) Pesquisar e juntar petições; 

l) Acompanhar audiências; 

m) Executar tarefas inerentes ao seu desempenho, atendendo e prestando informações e/ou realizando 

quaisquer outras tarefas pertinentes às atividades que se fizerem necessárias às áreas específicas de cada 

curso. 

 

11. DOS DEVERES E PROIBIÇÕES. 

11.1 São vedados ao estagiário: 

a) Patrocinar, como estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, processos em qualquer unidade do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 

b) Receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens em razão de sua função, salvo a bolsa de estágio e 

auxílio-transporte; 

c) Valer-se do estágio para captação de clientela, para facilitar a tramitação de autos do seu interesse 

particular ou de clientes, ou obtenção de qualquer tipo de vantagens para si ou para outrem; 

d) Usar documentos comprobatórios de sua condição para fins estranhos à função; 

e) Manter, sob sua guarda, sem expressa autorização do Magistrado ou responsável pela unidade, papéis, 

documentos e processos pertencentes ou que estejam sob a responsabilidade do Poder Judiciário. 

11.2 São deveres do estagiário: 

a) Cumprir as ordens e instruções emanadas da Corregedoria-Geral da Justiça; 

b) Acatar as instruções e determinações dos supervisores; 

c) Ter ética e sigilo ao lidar com informações que teve conhecimento em razão de seu aprendizado; 

d) Respeitar e tratar com urbanidade os magistrados, servidores do Poder Judiciário e público em geral; 

e) Utilizar crachá de identificação; 

f) Utilizar vestimenta compatível ao ambiente de estágio; 

g) Ter pontualidade e disciplina; 

h) Utilizar-se de vocabulário adequado. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

12.1 No dia da realização das provas, não serão fornecidas informações referentes ao seu conteúdo e/ou 

aos critérios de avaliação e de classificação. 

 

12.2 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar todos os atos, editais e comunicados 

referentes a este processo seletivo. 

12.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital 

ou aviso a ser publicado. 
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12.4 Na qualidade de estagiário não confere direito nem expectativa de direito de ingresso nos quadros do 

Poder Judiciário, não estabelecendo vínculo contratual ou estatutário de nenhuma natureza, nem 

ensejando precedência ou prioridade para fins de classificação em concurso para investidura em cargo 

público, conforme disciplina o art. 3º da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

12.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo Unificado para 

recrutamento de estagiários. 

 

Aripuanã/MT, 06 de fevereiro de 2020. 

 

FÁBIO PETENGILL 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 
1ª INSTÂNCIA – COMARCA DE ARIPUANÃ/MT 

 

Unidade (Curso) 

 

Número de Vagas 

Ampla concorrência Pessoas com deficiência 

(PcD) 

Negro 

Administração - - - 

Ciências Contábeis - - - 

Direito - - - 

Gestão de Pessoas - - - 

Tecnologia da Informação - - - 

Ensino Médio 08 01 02 

 

 

 

 

ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

NÍVEL MÉDIO – Ensino Médio 

 

PORTUGUÊS 
1. Ortografia Oficial. 

2. Acentuação Gráfica. 

3. Pontuação. 

4. Emprego das classes de palavras. 

5. Emprego de tempos e Modos Verbais. 

6. Concordância Nominal e Verbal. 

7. Sintaxe da oração e do período. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
1. Conceitos básicos de sistemas operacionais Windows XP, gerenciador de arquivos, 

gerenciador de impressão. 

2. Modos de utilização e conceitos de editores de texto e planilhas.  

3. Noções básicas do Word. 

4. Noções básicas de Excel. 

5. Gerenciamento de arquivos. 

6. Ferramentas e aplicativos de navegação e navegadores. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

- Noções básicas da lógica matemática. Questões clássicas de raciocínio e métodos 

algébricos e aritméticos; sequência lógica e leis de formação de princípio multiplicativo, 

problemas de contagem e de probabilidades. Regras de três e de sociedade. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS (ATUALIDADES) 

- Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, ecologia, relações internacionais, 

desenvolvimento sustentável e segurança pública. 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RIO BRANCO 

 

EDITAL N° 001/2020/CA 

 

ANEXO I 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE RIO 

BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO. 

 

 

_______________________________________________, ____________, portador do CPF 

n.º________________________e R G n . º ___________________, residente e 

domiciliado__________________________________________________________________,vem 

requerer a sua inscrição para o credenciamento na área de ________________ (indicar a especialidade do 

serviço e unidade jurisdicional onde pretende prestá-lo), conforme Edital 01/2020-CA, juntando, para 

tanto, os documentos exigidos no artigo 4º do Provimento 6/2014/CM. 

Declaro, outrossim, e sob as penas da lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras. 

 

____________, ___ de _____________de 2020. 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

FICHA CADASTRAL 

 

Observação: A ficha cadastral deverá acompanhar o Requerimento de Inscrição. 
DADOS PESSOAIS  

Nome: Data de Nascimento: 

RG: Órgão Expedidor: CPF: Sexo: (  )F  (  )M 

Título de Eleitor: Zona: Seção: 

Estado Civil: Profissão: Registro no Conselho Regional: Nº: 

Registro na Previdência Social: PIS/PASEP: 

Filiação: Pai:                                                                   Mãe: 

Endereço Residencial: 

e-mail: Telefone Residencial Telefone Comercial 

FORMAÇÃO ESCOLAR 

Nome da entidade que concluiu o curso superior: 

Curso Data de Conclusão Cidade UF 

Assinatura: 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

_____________________________________________,nacionalidade, portador do CPF 

n.º________________e  RG n.º__________________,declaro que tomei conhecimento do inteiro teor do 

Edital n.º001/2020/CA, do Provimento 6/2014/CM e a Portaria nº 379/2015-PRES, de 08/07/2015 e 

986/2018-PRES, publicado no DJE nº 9578, e nº 1030, relativo ao processo de habilitação destinado ao 

credenciamento de profissionais na área de Serviço Psicologia para prestação de serviços na 

Vara/Comarca de Rio Branco, e que concordo com as regras estabelecidos e que são verdadeiras todas as 

informações  por mim fornecidas. 

 

_______________/MT, _____ de _______de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

NOME DO CANDIDATO(A): 

 

CPF:  RG: CONJUGE:  

 

PAI:  MÃE:  

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(a) 

Possui Cônjuge, Companheiro ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, com Magistrados ou Servidores que ocupam cargos de Direção, Chefia ou Assessoramento no 

Poder Judiciário? 

                       (        ) Sim                                                                      (    ) Não 

Nome do Parente Cargo Relação de Parentesco Setor 

    

    

    

    

Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, em 

cumprimento a Súmula Vinculante nº 13, Resolução nº 07/2005, seus Enunciados Administrativos, firmo 

a presente declaração.  

Data:  Assinatura:  
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